
 نشرة إصدار شركة سمو العقارية  
  م(.06/2007/ 18هـ )املوافق 03/06/1428( وتاريخ 2051034841شركة سمو العقارية )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية بموجب شهادة السجل التجاري رقم )

 ريال سعودي للسهم الواحد.أربعة وعشرون  (24)املستثمرين املؤهلين بسعر قدره ل طرحها في السوق املوازية على من إجمالي أسهم الشركة من خال   %30سهم عادي تمثل وخمسمائة ألف ماليين   سبعة (  7.500.000طرح )
   (م19/03/2020 هـ )املوافق24/07/1441 الخميس يومإلى م( 16/02/2020)املوافق  ه22/06/1441  األحد فترة الطرح من يوم

( خمسمائة ريال سعودي وجميعها حصص عادية 500( ألف حصة متساوية القيمة، قيمة كل منها )1.000ودي مقسم إلى )( خمسمائة ألف ريال سع500.000مال بلغ )الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس تأسست 
رقم    واالستثمار  وبموجب قرار معالي وزير التجارة  .  م(18/06/2007هـ )املوافق  03/06/1428تاريخ  ب( و 2051034841رقم ) ري  م(، والسجل التجا09/08/2006ه )املوافق  15/07/1427بموجب عقد التأسيس املؤرخ في    نقدية
ة ياالت للسهم الواحد ليصبح رأسمال الشركر عشرة ( 10تم تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة وتمت زيادة رأس املال بعد تحويل الحصص إلى أسهم بقيمة )م( 01/2010/ 19ه )املوافق 1431/ 04/02وبتاريخ  (38)ق/

وقد تمت  ،  عادية متطابقة من جميع النواحي وجميعها أسهم    ةسعودي  ت( عشرة رياال 10( خمسة عشر مليون سهم متساوية القيمة، قيمة كل منها )15.000.000مقسم إلى )  ريال سعودي  ( مائة وخمسون مليون 150.000.000)
(  9.500.000( مائة وأربعين مليون ريال سعودي من األرباح املبقاة وتحويل مبلغ )140.000.000من خالل تحويل مبلغ )سعودي  ون وخمسمائة ألف ريال  ( مائة وتسعة وأربعون ملي 149.500.000تغطية الزيادة البالغ مقدارها )

ركات املساهمة، وتسجيلها بموجب شهادة السجل التجاري رقم  م( تم قيد الشركة بسجل الش19/01/2010هـ )املوافق 04/02/1431لشركاء. وبتاريخ تسعة ماليين وخمسمائة ألف ريال سعودي من حساب جاري ا
بحيث أصبح رأس املال الحالي للشركة  زيادة رأس مال الشركة ى عل للشركةوافقت الجمعية العامة  (م16/10/2017ه )املوافق 26/01/1439وبتاريخ م(.  18/06/2007هـ )املوافق 03/06/1428 ( وتاريخ2051034841)
مبلغ ، وتمت تغطية الزيادة عن طريق رسملة سعودية ( عشرة رياالت10( خمسة وعشرون مليون سهم عادي متساوية القيمة قيمة كل منها )25.000.000، مقسم إلى )ئتان وخمسون مليون ريال سعودي( م250.000.000)

ستة وعشرون مليون وخمسمائة وثالثة وأربعون ألف وثالثمائة   (26.543.355مبلغ قدره )و ،  املبقاةاألرباح  من  سعودي  يال  ر خمسة وأربعون  و ستمائة  ون وأربعمائة وستة وخمسون ألف و يثالثة وسبعون مل(  73.456.645قدره )
 من االحتياطي القانوني. سعودي يال  ر وخمسة وخمسون 

"سهم الطرح"( وبقيمة اسمية للسهم قدرها  ومنفردة  بــ "أسهم الطرح" يشار إليها مجتمعة  بــ سهم عادي )ف لأ وخمسمائة ماليينسبعة ( 7.500.000لعدد ) ، وذلكفئات املستثمرين املؤهلين )"الطرح"(ل موجها  سيكون الطرح 
ئة واحدة، وال يعطي أي  ا  عادية من ف ، وسوف تكون أسهم الشركة أسهمللشركة من رأس املال املصدر  %30ريال سعودي، وتمثل أسهم الطرح بمجملها أربعة وعشرون  (24)، وسيكون سعر الطرح ةسعودي ترياال عشرة ( 10)

( والتصويت فيها. وتستحق أسهم الطرح أي أرباح تعلنها الشركة من تاريخ نشرة مساهم أي حقوق تفضيلية، ويحق لكل مساهم )"املساهم"( أيا  كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )"الجمعية العامة"
 "سياسة توزيع األرباح" في هذه النشرة(. 5ها. )فضال  راجع قسم رقم يالية التي تلوالسنوات امل هذه اإلصدار 

 من" (ز) صفحةاملساهمين فضال  راجع ملخص الطرح "كبار )وملزيد من التفاصيل حول ، من أسهم الشركة كما بتاريخ هذه النشرة %98وهو شركة سمو القابضة التي تملك ، وأكثر( %5)يملك واحد لدى الشركة مساهم كبير 
 هذه النشرة(.  

  ويقتصر الطرح على فئات املستثمرين املؤهلين، وهم كما يلي:  
ركة  قبول املشاالشخص املرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بذلك عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون . 2 أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص. .1

حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف   جهةحكومة اململكة، أو أي  . 3 في الطرح واالستثمار في السوق املوازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
.  الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية..5 من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة. لوكةت املمالشركا. 4 بها الهيئة، أو مركز اإليداع.

لبات املنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير املقيمين في السوق املوازية )ملزيد من التفاصيل وفون املتطاألجانب غير املقيمين املسموح لهم باالستثمار في السوق املوازية والذين يست. 7. صناديق االستثمار..
أشخاص طبيعيون يجوز  .  9  ملكة وحساب لدى مركز اإليداع.اري في املأي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثم.  8  املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة..8  ( "التعريفات واملصطلحات"(.1يرجى الرجوع للقسم رقم )

عن عشرة أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل أ(  لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من املعايير اآلتية: 
أن يكون حاصال  على  د(  أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي.ج(  أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. ب(  قات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرا  املاضية.صف

.ه(  الهيئة.دة من قبل الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتم  أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. . 10 ان يكون حاصال  على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا 
 

من أسهم الشركة. وسيمتلك املساهمون البائعون    %100ملكون قبل طرح األسهم  اهمين البائعين"( والذين كانوا ي( )ويشار إليهم مجتمعين بـ "املسلسيتم بيع أسهم الطرح من قبل مساهمي الشركة الواردة أسمائهم في الصفحة )
 لنسبة ملكية كل منهم لألسهم  ة الطرح للمساهمين البائعين وفقا  من أسهم الشركة، وبالتالي سيحتفظون بحصة سيطرة في الشركة، وستعود متحصالت االكتتاب بعد خصم مصاريف عملي %70بعد اكتمال الطرح نسبة 

 "(.  الطرح"استخدام متحصالت  6طروحة، ولن تستلم الشركة أي مبلغ من متحصالت االكتتاب )فضال  راجع قسم رقم امل
م( )"فترة الطرح"(. حيث يمكن  19/03/2020هـ )املوافق 24/07/1441 الخميس ة يوم خر يوم إلغالق االكتتاب وهو نهاي( يوم شاملة آ 33م( وتستمر ملدة )16/02/2020هـ )املوافق 22/06/1441 األحد تبدأ فترة الطرح في يوم 

(. وسوف يكون  من هذه النشرة ( و)الطرح )للحصول على تفاصيل أكثر حول معلومات االتصال فضال  راجع الصفحة  فترة " خالل دراية املالية"شركة  ملدير االكتتابتقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح لدى املقر الرئيس 
  12رض جميع الوثائق املشار إليها في القسم رقم ن خالل غرفة للبيانات يتم فيها علطرح على املستثمرين املؤهلين خالل فترة الطرح، وسيتاح لكل منهم دراسة الفرصة االستثمارية واالطالع على أي معلومات إضافية متاحة ما

 "املستندات املتاحة للمعاينة".  
، علما  بأن الحد األدنى لالكتتاب في أسهم الطرح لكل مستثمر مؤهل 1.249.990) هوتاب من قبل املستثمرين املؤهلين قص ى لالكتإن الحد األ ( عشرة 10هو )  ( مليون ومئتان وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وتسعون سهما 

الطرح مباشرة حسب نموذج االكتتاب.  في أسهم الطرح من خالل تقديم طلب االكتتاب وتحويل األموال إلى حساب األمانة الخاص بعملية ( عشرة أسهم لكل مستثمر. سيكون االكتتاب 10أسهم. والحد األدنى للتخصيص هو )
هناك أي   تكون التخصيص، ولن ثالثة أيام عمل من تاريخ  م( وسيكون رد الفائض خالل24/03/2020هـ )املوافق 29/07/1441 الثالثاء رح في موعد أقصاه يوموسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ألسهم الط
 هذه النشرة(. من"املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه"  9)فضال  راجع قسم رقم أو الشركة  االكتتابأو مدير عموالت أو استقطاعات من الجهة املستلمة ملتحصالت الطرح 

وتمت املوافقة على نشرة اإلصدار في السوق املوازية    وطرح أسهمهاة أو خارجها قبل هذا الطرح. وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة لتسجيل  سهم سواء داخل اململكة العربية السعوديلم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق لأل 
مة لعملية طرح األسهم. ومن املتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق املوازية في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص  هذه وكافة املستندات املؤيدة التي طلبتها الهيئة، وقد تم الحصول على جميع املوافقات الرسمية الالز 

ي السوق املوازية، سوف ُيسمح للمستثمرين املؤهلين الذين تنطبق  "تواريخ مهمة للمستثمرين" في هذه النشرة(. وبعد تسجيل األسهم فقسم واالنتهاء من جميع املتطلبات النظامية ذات العالقة )فضال  راجع لفائض األسهم ورد ا
باالكتتاب   هم" و"عوامل املخاطرة" الواردين في نشرة اإلصدار هذه بعناية من ِقَبل املستثمرين املحتملين قبل أن يتخذوا قرارا  ماسة قسمي "إشعار عليهم الشروط سواء  داخل أو خارج اململكة بالتداول في أسهم الشركة. يجب در 

 في أسهم الطرح. 
 املستشار املالي 

 
الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية )املشار إليها بـ "الهيئة"(. ويتحمل أعضاء مجلس  زامات املستمرة طرح األوراق املالية وااللتتحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت بحسب متطلبات قواعد 

علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول،  ( مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب  دالذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )اإلدارة  
تأكيدات   يان أي  عل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة السوق املالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطأنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى ج
جزء منها. ويجب على الراغبين في شراء األسهم املطروحة بموجب هذه   لنشرة أو االعتماد على أي  مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه ا تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالها، وتخليان أنفسهما صراحة من أي  

 ة باألسهم محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له. النشرة تحري مدى صحة املعلومات املتعلق
م( 04/12/2019افق  )املو  ه07/04/1441صدرت هذه النشرة بتاريخ 

 نشرة إصدار شركة سمو العقارية  
  م(.06/2007/ 18هـ )املوافق 03/06/1428( وتاريخ 2051034841شركة سمو العقارية )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية بموجب شهادة السجل التجاري رقم )

 ريال سعودي للسهم الواحد.أربعة وعشرون  (24)املستثمرين املؤهلين بسعر قدره ل طرحها في السوق املوازية على من إجمالي أسهم الشركة من خال   %30سهم عادي تمثل وخمسمائة ألف ماليين   سبعة (  7.500.000طرح )
   (م12/03/2020 هـ )املوافق17/07/1441 الخميس يومإلى م( 09/02/2020)املوافق  ه15/06/1441  األحد فترة الطرح من يوم

( خمسمائة ريال سعودي وجميعها حصص عادية 500( ألف حصة متساوية القيمة، قيمة كل منها )1.000ودي مقسم إلى )( خمسمائة ألف ريال سع500.000مال بلغ )الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس تأسست 
رقم    واالستثمار  وبموجب قرار معالي وزير التجارة  .  م(18/06/2007هـ )املوافق  03/06/1428تاريخ  ب( و 2051034841رقم ) ري  م(، والسجل التجا09/08/2006ه )املوافق  15/07/1427بموجب عقد التأسيس املؤرخ في    نقدية
ة ياالت للسهم الواحد ليصبح رأسمال الشركر عشرة ( 10تم تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة وتمت زيادة رأس املال بعد تحويل الحصص إلى أسهم بقيمة )م( 01/2010/ 19ه )املوافق 1431/ 04/02وبتاريخ  (38)ق/

وقد تمت  ،  عادية متطابقة من جميع النواحي وجميعها أسهم    ةسعودي  ت( عشرة رياال 10( خمسة عشر مليون سهم متساوية القيمة، قيمة كل منها )15.000.000مقسم إلى )  ريال سعودي  ( مائة وخمسون مليون 150.000.000)
(  9.500.000( مائة وأربعين مليون ريال سعودي من األرباح املبقاة وتحويل مبلغ )140.000.000من خالل تحويل مبلغ )سعودي  ون وخمسمائة ألف ريال  ( مائة وتسعة وأربعون ملي 149.500.000تغطية الزيادة البالغ مقدارها )

ركات املساهمة، وتسجيلها بموجب شهادة السجل التجاري رقم  م( تم قيد الشركة بسجل الش19/01/2010هـ )املوافق 04/02/1431لشركاء. وبتاريخ تسعة ماليين وخمسمائة ألف ريال سعودي من حساب جاري ا
بحيث أصبح رأس املال الحالي للشركة  زيادة رأس مال الشركة ى عل للشركةوافقت الجمعية العامة  (م16/10/2017ه )املوافق 26/01/1439وبتاريخ م(.  18/06/2007هـ )املوافق 03/06/1428 ( وتاريخ2051034841)
مبلغ ، وتمت تغطية الزيادة عن طريق رسملة سعودية ( عشرة رياالت10( خمسة وعشرون مليون سهم عادي متساوية القيمة قيمة كل منها )25.000.000، مقسم إلى )ئتان وخمسون مليون ريال سعودي( م250.000.000)

ستة وعشرون مليون وخمسمائة وثالثة وأربعون ألف وثالثمائة   (26.543.355مبلغ قدره )و ،  املبقاةاألرباح  من  سعودي  يال  ر خمسة وأربعون  و ستمائة  ون وأربعمائة وستة وخمسون ألف و يثالثة وسبعون مل(  73.456.645قدره )
 من االحتياطي القانوني. سعودي يال  ر وخمسة وخمسون 

"سهم الطرح"( وبقيمة اسمية للسهم قدرها  ومنفردة  بــ "أسهم الطرح" يشار إليها مجتمعة  بــ سهم عادي )ف لأ وخمسمائة ماليينسبعة ( 7.500.000لعدد ) ، وذلكفئات املستثمرين املؤهلين )"الطرح"(ل موجها  سيكون الطرح 
ئة واحدة، وال يعطي أي  ا  عادية من ف ، وسوف تكون أسهم الشركة أسهمللشركة من رأس املال املصدر  %30ريال سعودي، وتمثل أسهم الطرح بمجملها أربعة وعشرون  (24)، وسيكون سعر الطرح ةسعودي ترياال عشرة ( 10)

( والتصويت فيها. وتستحق أسهم الطرح أي أرباح تعلنها الشركة من تاريخ نشرة مساهم أي حقوق تفضيلية، ويحق لكل مساهم )"املساهم"( أيا  كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )"الجمعية العامة"
 "سياسة توزيع األرباح" في هذه النشرة(. 5ها. )فضال  راجع قسم رقم يالية التي تلوالسنوات امل هذه اإلصدار 

 من" (ز) صفحةاملساهمين فضال  راجع ملخص الطرح "كبار )وملزيد من التفاصيل حول ، من أسهم الشركة كما بتاريخ هذه النشرة %98وهو شركة سمو القابضة التي تملك ، وأكثر( %5)يملك واحد لدى الشركة مساهم كبير 
 هذه النشرة(.  

  ويقتصر الطرح على فئات املستثمرين املؤهلين، وهم كما يلي:  
ركة  قبول املشاالشخص املرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بذلك عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون . 2 أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص. .1

حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف   جهةحكومة اململكة، أو أي  . 3 في الطرح واالستثمار في السوق املوازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
.  الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية..5 من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة. لوكةت املمالشركا. 4 بها الهيئة، أو مركز اإليداع.

لبات املنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير املقيمين في السوق املوازية )ملزيد من التفاصيل وفون املتطاألجانب غير املقيمين املسموح لهم باالستثمار في السوق املوازية والذين يست. 7. صناديق االستثمار..
أشخاص طبيعيون يجوز  .  9  ملكة وحساب لدى مركز اإليداع.اري في املأي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثم.  8  املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة..8  ( "التعريفات واملصطلحات"(.1يرجى الرجوع للقسم رقم )

عن عشرة أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل أ(  لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من املعايير اآلتية: 
أن يكون حاصال  على  د(  أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي.ج(  أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. ب(  قات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرا  املاضية.صف

.ه(  قبل الهيئة.دة من الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتم  أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. . 10 ان يكون حاصال  على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا 
 

من أسهم الشركة. وسيمتلك املساهمون البائعون    %100البائعين"( والذين كانوا يملكون قبل طرح األسهم  اهمين ( )ويشار إليهم مجتمعين بـ "املسلسيتم بيع أسهم الطرح من قبل مساهمي الشركة الواردة أسمائهم في الصفحة )
ة ملكية كل منهم لألسهم   لنسبوفقا   من أسهم الشركة، وبالتالي سيحتفظون بحصة سيطرة في الشركة، وستعود متحصالت االكتتاب بعد خصم مصاريف عملية الطرح للمساهمين البائعين  %70بعد اكتمال الطرح نسبة 

 "(.  الطرح"استخدام متحصالت  6املطروحة، ولن تستلم الشركة أي مبلغ من متحصالت االكتتاب )فضال  راجع قسم رقم 
م( )"فترة الطرح"(. حيث يمكن  12/03/2020هـ )املوافق 17/07/1441 الخميس ة يوم ( يوم شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو نهاي33م( وتستمر ملدة )09/02/2020هـ )املوافق 15/06/1441 األحد تبدأ فترة الطرح في يوم 

(. وسوف يكون  من هذه النشرة ( و)الطرح )للحصول على تفاصيل أكثر حول معلومات االتصال فضال  راجع الصفحة  فترة " خالل دراية املالية"شركة  ملدير االكتتابتقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح لدى املقر الرئيس 
  12رض جميع الوثائق املشار إليها في القسم رقم ن خالل غرفة للبيانات يتم فيها علطرح على املستثمرين املؤهلين خالل فترة الطرح، وسيتاح لكل منهم دراسة الفرصة االستثمارية واالطالع على أي معلومات إضافية متاحة ما

 "املستندات املتاحة للمعاينة".  
، علما  بأن الحد األدنى لالكتتاب في أسهم الطرح لكل مستثمر مؤهل 1.249.990) هوتاب من قبل املستثمرين املؤهلين قص ى لالكتإن الحد األ ( عشرة 10هو )  ( مليون ومئتان وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وتسعون سهما 

الطرح مباشرة حسب نموذج االكتتاب.  في أسهم الطرح من خالل تقديم طلب االكتتاب وتحويل األموال إلى حساب األمانة الخاص بعملية ( عشرة أسهم لكل مستثمر. سيكون االكتتاب 10أسهم. والحد األدنى للتخصيص هو )
هناك أي   تكون لية التخصيص، ولن يومي العمل التاليين لعم م( وسيكون رد الفائض خالل17/03/2020هـ )املوافق 22/07/1441 الثالثاء رح في موعد أقصاه يوموسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ألسهم الط

 هذه النشرة(. منتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" "املعلومات امل 9)فضال  راجع قسم رقم أو الشركة  االكتتابأو مدير عموالت أو استقطاعات من الجهة املستلمة ملتحصالت الطرح 
في السوق املوازية وتمت املوافقة على نشرة اإلصدار   وطرح أسهمهالسعودية أو خارجها قبل هذا الطرح. وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة لتسجيل  لألسهم سواء داخل اململكة العربية ا  لم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق 

الزمة لعملية طرح األسهم. ومن املتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق املوازية في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص  هذه وكافة املستندات املؤيدة التي طلبتها الهيئة، وقد تم الحصول على جميع املوافقات الرسمية ال
تنطبق  م في السوق املوازية، سوف ُيسمح للمستثمرين املؤهلين الذين "تواريخ مهمة للمستثمرين" في هذه النشرة(. وبعد تسجيل األسهقسم األسهم ورد الفائض واالنتهاء من جميع املتطلبات النظامية ذات العالقة )فضال  راجع 

را  باالكتتاب  هم" و"عوامل املخاطرة" الواردين في نشرة اإلصدار هذه بعناية من ِقَبل املستثمرين املحتملين قبل أن يتخذوا قرامسهم الشركة. يجب دراسة قسمي "إشعار عليهم الشروط سواء  داخل أو خارج اململكة بالتداول في أ
 في أسهم الطرح. 
 املستشار املالي 

 
الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية )املشار إليها بـ "الهيئة"(. ويتحمل أعضاء مجلس  راق املالية وااللتزامات املستمرة طرح األو تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت بحسب متطلبات قواعد 

يؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول،  ( مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، و درة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )اإلدا
تأكيدات   شرة، وال تعطيان أي  ى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة السوق املالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذه النأنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إل

جزء منها. ويجب على الراغبين في شراء األسهم املطروحة بموجب هذه   ه النشرة أو االعتماد على أي  مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذ تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالها، وتخليان أنفسهما صراحة من أي  
 ومات املتعلقة باألسهم محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له. النشرة تحري مدى صحة املعل

م( 04/12/2019افق  ملو )ا ه07/04/1441صدرت هذه النشرة بتاريخ 
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 شعار مهمإ

. وسيعامل املستثمرون الذين يتقدمون بطلبات االكتتاب في السوق املوازية معلومات تفصيلية كاملة عن شركة سمو العقارية واألسهم املطروحة لالكتتابتقدم هذه النشرة 
 االكتتابمدير  وأاملستشار املالي لشركة أو هذه النشرة، والتي يمكن الحصول على نسخ منها من افي األسهم املطروحة على أساس أن طلباتهم تستند إلى املعلومات التي تحتويها 

، أو www.cma.org.sa)هيئة السوق املالية ) أو ،( www.aldukheil.com.saأو مجموعة الدخيل املالية ) ،(www.sumou.com.sa) املواقع االلكترونية لكل من الشركةأو من 
 . (www.tadawul.com.saالسعودية "تداول" ) السوق املالية 

 
  هيئة السوق املالية باململكة العربيةالصادرة عن طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة قواعد  متطلبات تم تقديمها حسب معلوماتتحتوي نشرة اإلصدار هذه على 

مجتمعين ومنفردين، كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون حسب  ( دهم في صفحة ) ؤ مااإلدارة الواردة أس ، ويتحمل أعضاء مجلسالسعودية
إلى جعل أي إفادة واردة  اإلصدار  علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في نشرة 

وتخليان نفسيهما   تتحمل الهيئة وشركة السوق املالية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وال فيها مضللة.
 تماد على أي جزء منها. من أي مسؤولية مها كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعصراحة 

"( فيما يتعلق باالكتتاب االكتتاب)"مدير    لالكتتابمديرا   شركة دراية املالية  كما عينت  )"املستشار املالي"(    لالكتتاب  مجموعة الدخيل املالية كمستشار مالي  وقد عينت الشركة
 في أسهم الطرح املوضحة في هذه النشرة.

 
نتيجة التطورات  ير، وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع املالي للشركة وقيمة األسهم بشكل سلبي  ة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيإن املعلومات الواردة في هذه النشر 

 2قسم رقم ال جع جة عن نطاق سيطرة الشركة )فضال  رااملستقبلية املتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خار 
أو االعتماد عليها،  شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق بأسهم الطرح أو تفسيرها أو أية معلومات هذه النشرة تقديم اعتبار يجوز وال  ."عوامل املخاطرة" من هذه النشرة(

 .أو نتائج أو أحداث مستقبلية راداتأو إيإقرارا  بشأن تحقق أي أرباح  على أنها وعدا  أو تأكيدا  أوبأي شكل من األشكال، 
 

أي من مستشاريها للمشاركة في عملية االكتتاب في من الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو من املساهمين البائعين أو جانب ال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من 
االستثمارية الفردية أو الوضع املالي أو  لألهداففي االعتبار ة عامة، وقد تم إعدادها دون األخذ ت املوجودة في هذه النشرة ذات طبيعاألسهم املطروحة. وتعتبر املعلوما

ي مرخص له من قبل  االستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية من مستشار مالباالحتياجات االستثمارية الخاصة. ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة قبل اتخاذ قرار 
 في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات املالية الخاصة به. الواردة االستثمار واملعلومات هذا مدى مالئمة كتتاب في أسهم الطرح، وذلك لتقييم الهيئة بخصوص اال

 
لهم  ( أشخاص مرخص1ن وهم كما يلي: على فئات املستثمرين املؤهلي  ستمرة طرح األوراق املالية وااللتزامات املقواعد متطلبات يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح حسب 

الشخص املرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات  ذلك  ( عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون  2يتصرفون لحسابهم الخاص.  
حكومية،  جهة( حكومة اململكة، أو أي 3ة منه.    ن حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقالسوق املوازية نيابة عن العميل دو الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار في 

ن طريق محفظة ( الشركات اململوكة من الحكومة، مباشرة أو ع4أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع. 
األجانب غير ( 7( صناديق االستثمار. 6ت والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ( الشركا5ي ممارسة أعمال اإلدارة. يديرها شخص مرخص له ف

غير املقيمين في السوق املوازية )وملزيد    باملقيمين املسموح لهم باالستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجان
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري  (  9  الية األجنبية املؤهلة.املؤسسات امل  (8.  ( "التعريفات واملصطلحات"(1للقسم رقم )  من التفاصيل يرجى الرجوع

أ( أن اململكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من املعايير اآلتية: م فتح حساب استثماري في ( أشخاص طبيعيون يجوز له10في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع. 
املاضية. واق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشر شهرا   يكون قد قام بصفقات في أس

أن يكون حاصال  على الشهادة الي. د( أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املج( .  ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعوديأن ب( 
.مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معتر ه( أن يكون حاصال  على شهادة مهنية متخصصة في    العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة. (  11  ف بها دوليا 

  أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
 

ويطلب كل من الشركة ( م19/03/2020)املوافق ه24/07/1441 الخميسم( إلى يوم 16/02/2020)املوافق  ه22/06/1441األحد من يوم سيتم الطرح خالل الفترة 
 .املالي من متلقي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بطرح أو بيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بهاستشار ن واملي ن البائعي واملساهم

  



 ج  
 

 املعلومات املالية
وكذلك القوائم املالية م املقارنة بها 2017ديسمبر  31وقائمة السنة املالية املنتهية في م، 2018ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في تم إعداد القوائم املالية املدققة للشركة 

 وفقا  للمعايير املحاسبية الدوليةم املقارنة بها والتي تم إدراجها في هذه النشرة، تم إعدادها جميعها  2018م وقوائم النصف األول من عام  2019املدققة للنصف األول من عام  
من  املذكورة القوائم املالية  مراجعة توقد تم، ية للمحاسبين القانونييندمن قبل الهيئة السعو  ير واإلصدارات األخرى املعتمدة املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعاي

 علما  بأن الشركة تصدر بياناتها املالية بالريال السعودي. ، قبل شركة طالل أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون 
 

 التوقعات واإلفادات املستقبلية 

هن، وبالتالي الواردة في هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة. وقد تختلف ظروف الشركة في املستقبل عن االفتراضات املستخدمة في الوقت الراعداد التوقعات  إ  تم
 فإنه ال يوجد ضمان أو تأكيد أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذه التوقعات.

لية"، والتي يمكن أن يستدل عليها بشكل عام من خالل استخدام بعض الكلمات ذات الداللة املستقبلية مثل في هذه النشرة "إفادات مستقبوتمثل بعض التوقعات الواردة 
فية لها وغيرها من املفردات  "، "سوف"، "قد"، والصيغ النا"يخطط"، "يعتزم"، "ينوي"، "يقدر"، "يعتقد"، "يتوقع"، "من املتوقع"، "يمكن"، "من املمكن"، "يحتمل"، "من املحتمل

أو تأكيدا  ألي أداء فعلي مستقبلي  املقاربة أو املشابهة لها في املعنى. وتعكس هذه اإلفادات وجهات النظر الحالية للشركة بخصوص أحداث مستقبلية، لكنها ال تشكل ضمانا  
وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما تضمنته هذه اإلفادات صراحة  أو  ركة أو إنجازاتها أو نتائجهاتؤثر على األداء الفعلي للش للشركة، إذ أن هناك العديد من العوامل التي قد

. وقد تم استعراض أهم املخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيال  في أقسام أخرى من هذه النشرة  "عوامل  2رقم قسم ال)راجع  ضمنا 
احد أو أكثر من هذه العوامل، أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو التقديرات الواردة في هذه النشرة، فإن  ذه النشرة(. وفيما لو تحقق و املخاطرة" من ه

 النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بشكل جوهري عن تلك املوضحة في هذه النشرة.
 

، ستقوم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت في أي وقٍت بعد اعتماد هذه النشرة من  رة وااللتزامات املستم طرح األوراق املاليةت قواعد ومراعاة  ملتطلبا
في نشرة اإلصدار. مسائل مهمة كان يجب تضمينها ( ظهور أي 2( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار، أو )1الهيئة وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي: )

مستقبلية أو غير ذلك.   أحداثهاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات تضمنتها هذه النشرة، سواء  كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو  وباستثناء  
النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة  ملستقبلية التي تتناولها هذه األحداث والظروف والتوقعات اونتيجة لهذه املخاطر واألمور غير املؤكدة والتقديرات، فإن 

. وعليه، يتعين على املستثمرين املؤهلين املحتملين فحص جميع اإلفادات املستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات مع عدم   لية  االعتماد على اإلفادات املستقبأوقد ال تحدث مطلقا 
 بشكٍل أساس ي 
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 دليل الشركة
 أعضاء مجلس اإلدارة

 
 

 

  عنوان الشركة
 شركة سمو العقارية 

 شارع األمير تركي بن عبد العزيز  –الخبر 
 السابع الدور  –برج سمو 

      31952، الخبر 250ص.ب. 
 اململكة العربية السعودية  

 +   966 13  8878888هاتف: 
 +   966 13  8878080فاكس: 

  info@sumou.com.saالبريد اإللكتروني: 
 www.sumou.com.saاملوقع اإللكتروني:  

 

 ممثل الشركة املفوض الثاني  ممثل الشركة املفوض األول 
 هدي سعيد سالم الن

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  
 شركة سمو العقارية  

  31952الخبر  250ص.ب 
 اململكة العربية السعودية 

 +966-13-8878888هاتف: 
 +966-13-8878080فاكس: 

 saeed@sumou.com.sa البريد اإللكتروني:
 www.sumou.com.saاملوقع اإللكتروني:  

 جار هللا محمد آل عمرة 
 التنفيذي الرئيس 

 شركة سمو العقارية  
  21573جدة  52575ص.ب 

 اململكة العربية السعودية 
 +966-12-6227070هاتف: 
 +966-12-6222247فاكس: 

 jarallah@sumou.com.sa :البريد اإللكتروني
 www.sumou.com.saاملوقع اإللكتروني:  

 
  

 صفة العضوية العمر الجنسية املنصب  االسم 
 نسبة امللكية غير املباشرة نسبة امللكية املباشرة 

 تاريخ العضوية
 بعد الطرح قبل الطرح  بعد الطرح  قبل الطرح 

 م 23/12/2018 % 69.88 % 99.82 - - قلغير تنفيذي/ غير مست 52 سعودي  رئيس املجلس  عايض فرحان القحطاني 

 م 23/12/2018 - - - - مستقلغير غير تنفيذي/  50 بحريني نائب رئيس املجلس سعيد سالم النهدي 

 م 23/12/2018 - - - - غير تنفيذي/ مستقل 52 سعودي عضو املجلس  فيصل عبد هللا الخالدي

 م 28/01/2019 - - - - تقليذي/ مسغير تنف 54 سعودي عضو املجلس خالد صالح عبدهللا العقيل

 م 28/01/2019 - - - - غير تنفيذي/ مستقل 59 سعودي عضو املجلس  عصام أحمد محمد كلثوم

 الشركة إدارة املصدر: 
شركة سمو في  % 95في شركة سمو العقارية، ويمتلك ما نسبته  % 98التي تملك في شركة سمو القابضة  % 95، حيث يملك عايض القحطاني ما نسبته % 99.82بالنسبة للملكية غير املباشرة لرئيس مجلس اإلدارة فقد بلغت 

القابضة )تمتلك  في سمو العقارية. باإلضافة إلى ملكيته غير املباشرة في شركة سمو  % 1في شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري والتي تمتلك  % 97في شركة سمو العقارية، باإلضافة إلى تملكه نسبة  % 1املجتمع التي تملك 
. كذلك باإلضافة إلى ملكيته غير املباشرة في شركة سمو % 97القحطاني ما نسبته  يمتلك فيها عايض فيها والتي % 5من شركة سمو العقارية( والناتجة عن تملك شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري ما نسبته  % 98

 . % 97طاني ما نسبته والتي يمتلك فيها عايض القح % 5( والناتجة عن تملك شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري فيها ما نسبته من شركة سمو العقارية  % 1املجتمع )تمتلك ما نسبته 
خر سابق آبداية تعيين كل منهم في الشركة سواء في املجلس أو في أي منصب ذكورة في هذا الجدول هي تواريخ التعيين في املناصب الحالية املذكورة في نفس الجدول، وتوضح السير الذاتية ألعضاء املجلس تاريخ ** التواريخ امل

 من هذه النشرة( "كية والهيكل التنظيميهيكل املل( "4)املناصب )للمزيد من املعلومات فضاًل راجع قسم رقم  لهذه



 ه   
 

 
  سوق األسهم 

 
         السوق املالية السعودية )تداول(

 6897العليا  –طريق امللك فهد 
 15وحدة رقم: 

 3388 -12211الرياض 
 اململكة العربية السعودية

 +966-920001919هاتف: 
 +966-11-2189133فاكس: 

 www.tadawul.com.saي: املوقع اإللكترون
 csc@tadawul.com.saالبريد اإللكتروني: 

 

 

 املستشارون 

 

     املستشار املالي 
     مجموعة الدخيل املالية

 حي الوزارات  –الرياض 
 11451الرياض  2462ص.ب. 
 +966-11-4309800هاتف: 
 +966-11-4787795فاكس: 

 www.aldukheil.com.saاملوقع اإللكتروني: 
 info@aldukheil.com.saيد اإللكتروني: بر ال

 

  مستشار العناية املهنية القانونية 
 الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية 

 بالتعاون مع مكتب ضاهر محامون ومستشارون
 حي الورود –طريق امللك عبد هللا  –مركز السيف 

 11623الرياض  90549ص.ب: 
 ةالعربية السعودياململكة 
 +966-11-2054555هاتف: 
 +966-11-2054222فاكس: 

   www.ssfirm.com.saاملوقع اإللكتروني: 
 corporate@ssfim.com.saالبريد اإللكتروني: 

 

  مستشار العناية املهنية املالية 
 (PWCشركة برايس وترهاوس كوبرز )

 الرياض –( 21برج اململكة، الطابق )
 11414الرياض  13933ص.ب: 

 العربية السعوديةلكة املم
 +966-11-2110400هاتف: 
 +966-11-2114222فاكس: 

 www.pwc.comاملوقع اإللكتروني: 
 info@pwc.comالبريد اإللكتروني: 
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  املحاسب القانوني  

 محاسبون قانونيون  -شركة طالل أبو غزالة وشركاه 
 العزيز، الكورنيششارع األمير تركي بن عبد 

 31952لخبر ا 3187 ص.ب: 
 اململكة العربية السعودية

 +966-13-8820940هاتـــــف: 
 +966-13-8821032فاكس: 

 www.tagi.comاملوقع اإللكتروني: 
 tagco.khobar@tagi.comالبريد اإللكتروني: 

 

 تنويه
اداتهم في هذه النشرة وفق الشكل والسياق الظاهر فيها ولم عاراتهم وإفأسمائهم وش اإلشارة إلىأعطوا موافقتهم الكتابية على قد جميع املستشارين املذكورين أعاله إن 

مهما كان  مصلحة أي  ن أقاربهم ال يملكون أسهما  أو . وتجدر اإلشارة إلى أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها أو أي مكما في تاريخ هذه النشرة  يتم سحب هذه املوافقة
 ي الشركة.نوعها ف

 
 

 
 

   االكتتاب مدير 
 دراية املالية شركة 
 شارع العليا العام  -الرياض 
 11323الرياض  - 286546ص.ب 

 اململكة العربية السعودية
 +966-11-2998000هاتف: 
 +966-11-2998071فاكس: 

 support@derayh.comالبريد اإللكتروني: 
  www.derayah.comاملوقع اإللكتروني: 
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 ملخص الطرح 

ا يلي  اغبين باالكتتاب في أسهم هذا الطرح قراءة نشرة اإلصدار كاملة قبل اتخاذ قرارهم االستثماري املتعلق باالكتتاب في هذه األسهم. وفي مستثمرين الر يجب على امل
 ملخص عن الطرح:

   
سست كشركة ذات مسؤولية ا فيما بعد بـ "الشركة" أو "املصدر" هي شركة مساهمة مقفلة، تأهشركة سمو العقارية )ويشار إلي الشركة

( 500( ألف حصة متساوية القيمة، قيمة كل منها )1.000ألف ريال سعودي مقسم إلى )  ( خمسمائة500,000محدودة برأس مال بلغ )
عايض بن فرحان بن و   %50خمسمائة ريال سعودي وجميعها حصص عادية نقدية تم توزيعها بين كل من شركة سمو القابضة بنسبة  

وفق قرار الشركاء املثبت لدى كاتب العدل املكلف بالعمل بالغرفة التجارية الصناعية و . %50القحطاني بنسبة  مبارك آل سعد
إعادة توزيع الحصص فيما  تتم ،(م12/08/2008هـ )املوافق 11/08/1429هـ( بتاريخ 1429)( لعام 63باملنطقة الشرقية بالعدد )

لثاني عايض بن فرحان بن مبارك آل سعد والشريك ا %95شركة سمو القابضة  ن لتصبح نسبة ملكية الشريك األول يبين الشريك
تم تحويل م( 19/01/2010ه )املوافق 04/02/1431وبتاريخ  (38وبموجب قرار وزير التجارة واالستثمار رقم )ق/ .%5 القحطاني

خول شركاء جدد جميعهم أشخاص عايض بن فرحان بن مبارك آل سعد القحطاني ود الشركة إلى مساهمة مقفلة بخروج الشريك 
ادة رأس زيكما تمت  ،من هذه النشرة ملزيد من املعلومات حول املساهمين في الشركة( (14)ى مراجعة الصفحة رقم اعتباريين )يرج

 ( مائة وخمسون مليون 150.000.000( رياالت للسهم الواحد ليصبح رأسمال الشركة )10املال بعد تحويل الحصص إلى أسهم بقيمة )
وجميعها   ةسعودي  ت( عشرة رياال 10( خمسة عشر مليون سهم متساوية القيمة، قيمة كل منها )15.000.000ريال سعودي مقسم إلى )
من سعودي  ( مائة وتسعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف ريال  149,500,000غطية الزيادة البالغ مقدارها )أسهم عادية، وقد تمت ت

( تسعة ماليين 9,500,000دي من األرباح املبقاة وتحويل مبلغ )( مائة وأربعين مليون ريال سعو 140,000,000خالل تحويل مبلغ )
م( تم قيد الشركة بسجل  19/01/2010هـ )املوافق 04/02/1431بتاريخ وخمسمائة ألف ريال سعودي من حساب جاري الشركاء. و 

 18/06/2007هـ )املوافق    03/06/1428( وتاريخ  2051034841الشركات املساهمة، وتسجيلها بموجب شهادة السجل التجاري رقم )
بحيث أصبح رأس املال ، الشركة مالزيادة رأس  مة علىم( وافقت الجمعية العا16/10/2017ه )املوافق 26/01/1439وبتاريخ م(. 

مبلغ قدره الزيادة عن طريق رسملة  مليون ريال سعودي، وتمت تغطيةمئتان وخمسون ( 250,000,000)للشركة الحالي 
مبلغ و   املبقاةاألرباح  من  ( ثالثة وسبعون مليون وأربعمائة وستة وخمسون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال سعودي  73.456.645)

من االحتياطي  ( ستة وعشرون مليون وخمسمائة وثالثة وأربعون ألف وثالثمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي26.543.355قدره )
 القانوني.

سكنية، يشمل الاإلنشاءات العامة للمباني السكنية، اإلنشاءات العامة للمباني غير في  تتمثل أنشطة الشركة وفقا  لسجلها التجاري  ة الشركةملخص أنشط
سكنية الحديدية، انشاءات املباني ال)املدارس، املستشفيات الفنادق( إنشاء املطارات ومرافقها، اإلنشاءات العامة للمباني غير 

 سكنية.الي املواقع، ترميمات املباني السكنية وغير الجاهزة ف
كاملراكز السعودية التطوير واالستثمار العقاري في اململكة العربية إدارة تنفيذ و الحالي للشركة في مجال  ييتمثل النشاط الرئيس و 

  .واملدن االقتصادية واملناطق الحرةالتجارية واملجمعات السكنية والوحدات السكنية والبنى التحتية للمنشآت الصناعية والتجارية 
أو  %5ار )الذين يملكون املساهمون الكب

 أكثر من أسهم الشركة(
 وبعده. ويوضح الجدول التالي عدد أسهمه ونسبة ملكيته قبل الطرح ،كما بتاريخ هذه النشرة يوجد مساهم كبير واحد في الشركة

  

 االسم 
 بعد الطرح قبل الطرح

 النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم
 %68.6 17.150.000 %98 24.500.000 مجموعة سمو القابضة 

 .مئتان وخمسون مليون ريال سعودي( 250.000.000) مال الشركةرأس 
 .خمسة وعشرون مليون سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل( 25.000.000) إجمالي عدد األسهم

 .الواحدعودية للسهم عشرة رياالت س( 10) القيمة االسمية للسهم
 .سهم عادي مدفوعة القيمة بالكاملوخمسمائة ألف ماليين سبعة ( 7.500.000) إجمالي عدد األسهم املطروحة لالكتتاب

نسبة األسهم املطروحة من رأس مال 
 الشركة

 .باملائة ثالثون  30%

 ريال سعوديأربعة وعشرون ( 24) سعر الطرح
 ريال سعودي وثمانون مليون مائة ( 180.000.000) إجمالي قيمة الطرح

ريال سعودي بعد خصم مصاريف  مائة وخمسة وسبعون مليون ( 175.000.000سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة )  استخدام متحصالت الطرح
كل مساهم ملكها م التي يريال سعودي على املساهمين البائعين وفقا  لعدد األسه خمسة ماليين( 5.000.000الطرح البالغة حوالي )

"استخدام متحصالت  6قسم رقم المتحصالت الطرح )فضال  راجع  من األسهم املطروحة، ولن تحصل الشركة على أي جزء من بائع
 .(هذه النشرةمن الطرح" 

  



 ح  
 

  على فئات املستثمرين املؤهلين وهم كما يلي:مات املستمرة طرح األوراق املالية وااللتزايقتصر الطرح بحسب متطلبات قواعد  فئات املستثمرين املستهدفين
 أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص. .1
الشخص املرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ ذلك عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون  .2

 ي السوق املوازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه. القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار ف
حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز  جهةأي  حكومة اململكة، أو .3

 اإليداع.
 دارة.ق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإل الشركات اململوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طري .4
 اون لدول الخليج العربية.الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التع .5
 صناديق االستثمار. .6
دي الستثمار األجانب غير املقيمين املسموح لهم باالستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في الدليل االسترشا .7

 األجانب غير املقيمين في السوق املوازية.
 املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة. .8
 أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع.أي  .9

 ون أي من املعايير اآلتية:أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوف .10
ها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشر صفقات في أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمت (أ)

 كل ربع سنة خالل االثني عشر شهرا  املاضية.
 صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.أن ال تقل قيمة  (ب)
 مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي. العمل سبق لهأن يعمل أو  (ج)
 ل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.أن يكون حاصال  على الشهادة العامة للتعام (د)
 أن يكون حاصال  على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا   (ه)

 الهيئة.آخرين تحددهم  أشخاص أي  .11
 

طريقة االكتتاب في أسهم 
 الطرح

 9)وملزيد من التفاصيل فضال  راجع قسم  الشركة ولدىاالكتتاب املستشار املالي ومدير كٍل من سيتم توفير نماذج طلبات االكتتاب أثناء فترة الطرح لدى 
 ."املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة(

م التي لعدد األسه  الحد األدنى
 يمكن االكتتاب بها

 .عشرة أسهم( 10)

قيمة الحد األدنى لعدد األسهم 
 بها التي يمكن االكتتاب

 .ريال سعوديمئتان وأربعون ( 240)

الحد األعلى لعدد األسهم التي 
 يمكن االكتتاب بها

 .مليون ومئتان وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وتسعون سهما  ( 1.249.990)

د األعلى لعدد األسهم الح قيمة
 بهاالتي يمكن االكتتاب 

 ريال سعودي.( تسعة وعشرون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف وسبعمائة وستون 29.999.760)

اب وإيداع مبلغ االكتتاب في هذا كتتب االتقديم طلواملصدر بفتح حساب أمانة الستالم مبالغ االكتتاب، ويجب على كل مكتتب االكتتاب مدير سيقوم  طريقة التخصيص ورد الفائض
)املوافق  ه29/07/1441 الثالثاءسيتم اإلعالن عن التخصيص بإشعار املستثمرين وذلك في موعد أقصاه يوم الحساب. وبعد انتهاء فترة الطرح، 

ثالثة أيام عمل خالل  وسيكون رد الفائض  املصدر،    وسيتم تخصيص األسهم املطروحة لالكتتاب وفقا  ملا يقترحه املستشار املالي بالتشاور معم(  24/03/2020
املتعلقة "املعلومات  9قسم رقم الكون هناك أي عموالت أو استقطاعات من الجهة املستلمة ملتحصالت الطرح )الرجاء مراجعة ت، ولن التخصيصمن تاريخ 

 (. من هذه النشرة " باألسهم وأحكام الطرح وشروطه
 (.م19/03/2020هـ )املوافق 24/07/1441 الخميسيوم وتستمر حتى ( م16/02/2020هـ )املوافق 22/06/1441األحد يوم  تبدأ في فترة الطرح

  5ع قسم رقم وعن السنوات املالية التي تليها )فضال  راجتاريخ نشر نشرة اإلصدار عن الفترة منذ تستحق أسهم الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة  األحقية في األرباح
 ح"(.سة توزيع األربا"سيا

ق يكون لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة للمساهمين وال يعطي أي سهم حامله حقوق تفضيلية. ولكل مساهم أيا  كان عدد أسهمه ح حقوق التصويت
 الجمعية العامة والتصويت فيها.حضور 

مهم ملدة أثني ه التصرف في أسعدم ( ز)املذكورة أسمائهم في الصفحة رقم )شركة من أسهم الأو أكثر  %5الذين يملكون كبار املساهمين الحاليين  يجب على القيود املفروضة على األسهم
ويقوم مركز إيداع األوراق املالية برفع القيود على تلك األسهم بشكل مباشر  ، "فترة الحظر"  عشر شهرا  من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق املوازية

 نتهاء فترة الحظر املفروضة.بعد ا
التي سبق للشركة   األسهم
 إدراجها

تقدمت الشركة إلى الهيئة بطلب تسجيل األسهم و  وقد   .لم يكن هناك سوق ألسهم الشركة في اململكة العربية السعودية أو أي مكان آخر قبل هذا الطرح
السوق )تداول( بطلب اإلدراج وفقا لقواعد اإلدراج. وقد تم تزامات املستمرة، وتقدمت إلى وفقا لقواعد طرح األوراق املالية وااللفي السوق املوازية طرحها 

 .الحصول على كافة املوافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح. وقد تم استيفاء كافة املستندات املؤيدة التي طلبتها الهيئة
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 التواريخ املهمة وإجراءات الطرح
  للطرحاملتوقع ي الزمن الجدول 
 التاريخ  الحدث 

هـ 24/07/1441 الخميسيوم  وتستمر حتى( م16/02/2020هـ )املوافق 22/06/1441األحد تبدأ يوم  فترة الطرح
 .م(19/03/2020 )املوافق

 م(.19/03/2020 هـ )املوافق24/07/1441 الخميسيوم  أخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب 
 م(.19/03/2020 هـ )املوافق24/07/1441 الخميسيوم  ألموال آخر موعد لتحويل ا

 م(.24/03/2020 هـ )املوافق29/07/1441 الثالثاءيوم  اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح وإشعار املستثمرين
 م(.29/03/2020 هـ )املوافق05/08/1441 األحديوم  رد الفائض )إن وجد(

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق املوازية بعد استيفاء جميع املتطلبات واالنتهاء من جميع   األسهمالتاريخ املتوقع لبدء تداول 
ل اإلجراءات النظامية ذات العالقة، وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم في الصحف املحلية وموقع تداو 

(www.tadawul.com.sa  .) 
 االلكتروني  موقع تداول عبر  في الصحف املحلية اليومية و   ، وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعليةتقريبية  الجدول الزمني أعاله   ن جميع التواريخ املذكورة فيإ:  تنويه

(www.tadawul.com.sa) ( واملوقع االلكتروني ملجموعة الدخيل املاليةwww.aldukheil.com.saواملوقع االلكتروني لشركة )  سمو العقارية
(www.sumou.com.sa).   

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب
 على فئات املستثمرين املؤهلين وهم: طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح بحسب متطلبات قواعد 

 أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص. .1
الشخص املرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من ذلك عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون   .2

اتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار في السوق املوازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على 
 موافقة مسبقة منه.

و أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أ جهةي حكومة اململكة، أو أ .3
 مركز اإليداع.

 الشركات اململوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة. .4
 ن لدول الخليج العربية.الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاو  .5
 صناديق االستثمار.  .6
تثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في الدليل ن املسموح لهم باالس األجانب غير املقيمي .7

 االسترشادي الستثمار األجانب غير املقيمين في السوق املوازية.
 .املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة .8
 لدى مركز اإليداع. اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب أي أشخاص  .9

 أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من املعايير اآلتية: .10
 ة أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشر أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن  .1

 املاضية. خالل االثني عشر شهرا  صفقات في كل ربع سنة 
 أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.  .2
 أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي.  .3
 األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.أن يكون حاصال  على الشهادة العامة للتعامل في  .4
. هادة مهنية متخصصة فيأن يكون حاصال  على ش .5  مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا 

 آخرين تحددهم الهيئة. أشخاصأي  .11
 شخصيا  لتسليمه باليد أو عبر البريد اإللكتروني أو بالفاكس )مع ، من خالل حضورهم  االكتتابيجب على املستثمرين املؤهلين أن يقدموا طلب االكتتاب إلى مدير 
عرضهم لالستثمار في أسهم الطرح على أن يتم تسليمها في موعٍد أقصاه  إلثباتب أن يكون موقعا  االلتزام بتسليم النسخ األصلية للمستندات عن طريق البريد( ويج

لوبة حسب التعليمات. ويقر كل مستثمر،  ملطوا  املؤيدة ن يرفق بطلب االكتتاب في أسهم الطرح جميع املستندات  الساعة الرابعة مساء  من تاريخ يوم اإلقفال. يجب أ
 طلب االكتتاب. من خالل إكماله طلب االكتتاب، بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، ويرغب بناء  على ذلك في االكتتاب باألسهم املطروحة حسب ما هو مبين في

تعين على املكتتب  ي، و وباملقر الرئيس ي للمصدراالكتتاب مدير  وأار املالي لبات االكتتاب للمكتتبين خالل فترة الطرح باملقر الرئيس للمستشسوف تتوفر نماذج ط
"املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه   9نماذج طلبات االكتتاب طبقا  للتعليمات الواردة في القسم رقم  استيفاء متطلبات االكتتاب وتعبئة

لية بصورة جزئية أو ك  طلب اكتتابى كل الفقرات الواردة في نموذج طلب االكتتاب. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي  النشرة. ويجب على كل مستثمر أن يوافق عل
  اتفاقا  فور تقديمه  . ويعتبر طلب االكتتاب  االكتتاباسحبه بعد استالمه من مدير    وأفي حالة عدم استيفاء أٍي من شروط االكتتاب. وال يسمح بتعديل طلب االكتتاب  

 (.من هذه النشرة  حكام الطرح وشروطه""املعلومات املتعلقة باألسهم وأ 9والشركة )وملزيد من التفاصيل فضال  راجع قسم  املكتتبملزما  بين يا  نونقا
 



 ي  
 

 ملخص املعلومات األساسية
املعلومات التي قد تكون مهمة للمستثمرين املؤهلين، وعليه  يهدف هذا امللخص إلى توفير ملحة عامة عن املعلومات الواردة في هذه النشرة، غير أنه ال يشتمل على كل

النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار  للمعلومات األساسية التي تضمنتها هذه النشرة، ويتعين على مستلمي هذه فإن هذا امللخص يعتبر بمثابة تقديم موجز 
"التعريفات واملصطلحات" وفي أماكن أخرى من  (1القسم )ت املختصرة الواردة في هذه النشرة في باالستثمار في الشركة. وقد تم تعريف بعض املصطلحات والعبارا

 هذه النشرة. 
 
 نبذة عن الشركة  

  ( وتاريخ 38"( هي شركة سعودية مساهمة مقفلة تحولت بموجب قرار معالي وزير التجارة واالستثمار رقم )ق/شركة سمو العقارية )"الشركة" أو "سمو العقارية
ا بسجل الشركات املساهمة بمدينة الخبر بموجب  م( من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، وتم قيده01/2010/  19هـ )املوافق  04/02/1431

املوافق  هـ )02/06/1442م( وتنتهي صالحية الشهادة في 18/06/2007هـ )املوافق 03/06/1428( وتاريخ 2051034841) شهادة السجل التجاري رقم
 م(.  15/01/2021

 
 مراحل تأسيس الشركة وتغيرات رأس املال

( ألف حصة متساوية القيمة، قيمة كل  1.000)( خمسمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى 500.000تأسست الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال بلغ ) 
عايض بن  و ( %50الشريك األول )تمتلك ما نسبته  - ها بين كل من شركة سمو القابضة ( خمسمائة ريال سعودي وجميعها حصص عادية نقدية تم توزيع500منها )

م(،  9/08/2006ه )املوافق 07/1427/ 15املؤرخ في عقد التأسيس  ، وذلك بموجب(%50الشريك الثاني )يمتلك ما نسبته  - فرحان بن مبارك آل سعد القحطاني
 م(.2007/ 18/06  وافقه )امل03/06/1428والسجل التجاري الصادر بتاريخ 

 
  

  

     ول: املساهمون في الشركة عند تأسيسها دج

 نسبة امللكية اإلجمالي قيمة الحصة )ريال( عدد الحصص  الشركاء
 %50 250.000 500 500 شركة سمو القابضة

 %50 250.000 500 500 عايض بن فرحان بن مبارك القحطاني
 %100 500.000 500 1000 اإلجمالي

     كة  تأسيس الشر  املصدر: عقد



 ك  
 

هـ  11/08/1429ه( بتاريخ 1429)( لعام 63ووفق قرار الشركاء املثبت لدى كاتب العدل املكلف بالعمل بالغرفة التجارية الصناعية باملنطقة الشرقية بالعدد )
 . %5والشريك الثاني   %95يك األول ن لتصبح نسبة ملكية الشر ي إعادة توزيع الحصص فيما بين الشريك تتم فقد ،م( 2008/ 13/08)املوافق 

 م:2008ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد إعادة توزيع الحصص في عام 
     م 13/08/2008ريخ جدول: هيكل ملكية شركة سمو كما بتا

 نسبة امللكية  اإلجمالي )ريال( الحصة قيمة الحصص عدد الشركاء
 %95 475,000 500 950 شركة سمو القابضة

 %5 25,000 500 50 عايض بن فرحان بن مبارك القحطاني
 %100 500,000 500 0100 اإلجمالي

     : قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة  راملصد 

 
ه )املوافق  26/12/1430ه بتاريخ  1430( لعام  42قرار الشركاء املثبت لدى كاتب العدل املكلف بالعمل بالغرفة التجارية الصناعية باملنطقة الشرقية بالعدد )ل  ا  وفقو  

إلى جمالي رأس مال الشركة من إ %1( عشرة حصص من حصصها التي تملكها في الشركة والتي تمثل ما نسبته 10ت شركة سمو القابضة عن )تنازلم(،  13/12/2009
( في الشركة لصالح %5لقحطاني عن كامل حصته )البالغة عايض بن فرحان بن مبارك آل سعد ا/شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري، كما تنازل السيد

  فيها )سواء بشكل مباشر أو غير مباشر( حصص. وهم جميعهم شركات سعودية ذات مسؤولية محدودة يملك املذكورين في الجدول أدناه، عتباريين اال شخاص األ
سهم الواحد ليصبح رأسمال ( رياالت لل10بعد تحويل الحصص إلى أسهم بقيمة ) تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة وزيادة رأس املالعلى  موافقة الشركاءت تمو 

  ت ( عشرة رياال 10ة عشر مليون سهم متساوية القيمة، قيمة كل منها )( خمس15.000.000( مائة وخمسون مليون ريال سعودي مقسم إلى )150.000.000الشركة )
من خالل تحويل  سعودي  بعون مليون وخمسمائة ألف ريال  ( مائة وتسعة وأر 149.500.000البالغ مقدارها )وجميعها أسهم عادية، وقد تمت تغطية الزيادة    ةسعودي
( تسعة ماليين وخمسمائة ألف ريال سعودي من حساب جاري  9,500.000( مائة وأربعين مليون ريال سعودي من األرباح املبقاة وتحويل مبلغ )140.000.000مبلغ )

 م(.  01/2010/ 19ه )املوافق 02/1431/ 04بتاريخ  ( و 38مة مقفلة بموجب قرار معالي وزير التجارة واالستثمار رقم )ق/كة إلى شركة مساه، وتم تحويل الشر الشركاء
 

 عند تحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة  امللكية هيكل
 قيمة األسهم )بالريال( عدد األسهم الجنسية نسبة التملك **ون املساهم م
 141.000.000 14.100.000 ةسعودي %94 قابضةشركة سمو ال 1
 1.500.000 150.000 ةسعودي %1 والعقاري شركة بيسان لالستثمار التجاري  2
 1.500.000 150.000 ةسعودي %1 شركة سمو املجتمع 3
 1.500.000 150.000 ةسعودي %1 شركة سمو لالستثمار 4
 1.500.000 150.000 ةوديعس %1 شركة املطورون الخليجيون لالستثمار العقاري  5
 1.500.000 150.000 ةسعودي %1 شركة مطوري املدن لالستثمار العقاري  6
 1.500.000 150.000 ةسعودي %1 شركة مطوري البلد لالستثمار العقاري  7

 150.000.000 15.000.000 ___________ %100 اإلجمالي
 املصدر: قرار الشركاء بتحول الشركة إلى مساهمة 

   .املساهمة الشركات في( شركاء/شريك) كلمة  من بدال  ( ن و مساهم/مساهم) كلمة استخدام متي**

 
م( تنازلت شركة سمو لالستثمار عن أسهمها لصالح شركة سمو القابضة ليصبح هيكل ملكية الشركة كما هو موضح 2010/ 06/03ه )املوافق  1431/ 20/03  بتاريخ

 في الجدول التالي:
 

 م( 06/03/2010ه )املوافق 20/03/1431كما بتاريخ هيكل ملكية الشركة 
 قيمة األسهم )بالريال( عدد األسهم  الجنسية نسبة التملك ن و املساهم م
 142.500.000 14.250.000 ةسعودي %95 شركة سمو القابضة 1
 1.500.000 150.000 ةسعودي %1 شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري  2
 1.500.000 150.000 ةسعودي %1 شركة سمو املجتمع 3
 1.500.000 150.000 ةسعودي %1 شركة املطورون الخليجيون لالستثمار العقاري  4
 1.500.000 150.000 ةسعودي %1 شركة مطوري املدن لالستثمار العقاري  5
 1.500.000 150.000 ةسعودي %1 شركة مطوري البلد لالستثمار العقاري  6

 150.000.000 15.000.000 ___________  %100 اإلجمالي
     الشركة  إدارة املصدر: 

 
  



 ل  
 

م( تنازلت كل من شركة املطورون الخليجيون لالستثمار العقاري وشركة مطوري املدن لالستثمار العقاري وشركة 2017/ 08/ 05ه )املوافق 13/11/1438بتاريخ 
 ضة ليصبح هيكل ملكية الشركة كما يلي:مطوري البلد لالستثمار العقاري عن أسهمهم لصالح شركة سمو القاب 

 م( 05/08/2017ه )املوافق 13/11/1438بتاريخ هيكل ملكية الشركة كما 
 

 قيمة األسهم )بالريال( عدد األسهم  الجنسية نسبة التملك ن و املساهم م
 147.000.000 14.700.000 ةسعودي %98 شركة سمو القابضة 1
 1.500.000 150.000 ةسعودي %1 عقاري شركة بيسان لالستثمار التجاري وال 2
 1.500.000 150.000 ةسعودي %1 املجتمعشركة سمو  3

 150.000.000 15.000.000 ___________ %100 اإلجمالي
     الشركة  إدارة املصدر: 

 
مئتان  ( 250,000,000ح رأس املال الحالي )أصب  بحيث، املالرأس  وافقت الجمعية العامة للشركة على زيادة  م(16/10/2017ه )املوافق 26/01/1439بتاريخ و 

ستمائة  بون وأربعمائة وستة وخمسون ألف و ثالثة وسبعون مل( 73.456.645مبلغ قدره )الزيادة عن طريق رسملة  مليون ريال سعودي، وتمت تغطيةوخمسون 
سمائة وثالثة وأربعون ألف وثالثمائة وخمسة وخمسون  مليون وخم ستة وعشرون (26.543.355) ه مبلغ قدر و األرباح املحتجزة من سعودي ريال خمسة وأربعون و 

 وفيما يلي جدول يوضح هيكل امللكية الحالي ألسهم الشركة قبل وبعد الطرح:  من االحتياطي القانوني.سعودي ريال 

 
 

 أو أكثر من أسهم الشركة  %5املساهمون الكبار الذين يملكون 
 يوضح الجدول التالي أسماء وملكية املساهمين الكبار في الشركة قبل وبعد الطرح: 

 
 

  

 بعد الطرح قبل الطرح  املساهمون الحاليون 

األسمية  القيمة  عدد األسهم

)بالريال 

 السعودي(

نسبة 

كية املل

 شرة املبا

نسبة 

امللكية غير 

 املباشرة 

 القيمة األسمية  عدد األسهم

 )ريال سعودي( 

نسبة امللكية 

 املباشرة 

نسبة امللكية 

 غير املباشرة

 - %68.6 171.500.000 17.150.000 - %98 245.000.000 24.500.000 شركة سمو القابضة

لالستثمار شركة بيسان 
 التجاري والعقاري 

250.000 2.500.000 1% 5%* 175.000 1.750.000 0.7% 3.47% 

 - %0.7 1.750.000 175.000 - %1 2.500.000 250.000 شركة سمو املجتمع

 - %30 75.000.000 7.500.000 - - - - الجمهور 

 %3.47 %100 250.000.000 25.000.000 %5 %100 250.000.000 25.000.000 اإلجمالي 
 املصدر: إدارة الشركة 

    .في كل من شركة سمو القابضة وشركة سمو املجتمع % 5باشرة لشركة بيسان لالستثمار من خالل ملكيتها ملا يعادل املم غير *األسه

 االسم 
 بعد الطرح ل الطرحبق

 النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم
 %68.6 17.150.000 %98 24.500.000 سمو القابضة  شركة



 م  
 

 قبل وبعد الطرح: أو أكثر من أسهم الشركة بطريقة غير مباشرة  %5املساهمين الذين يملكون  ويوضح الجدول التالي 

 
 مساهمي الشركةمعلومات عامة حول 

 : الحاليينيتضمن الجدول أدناه ملخص املعلومات حول املساهمين 

 رأس املال القانوني الشكل السجل التجاري  رقم شهادة املساهم اسم
 ونسبة امللكية  ءاملالك/الشركا

 نسبة امللكية  االسم 
 % 95 . عايض فرحان القحطاني • مليون ( 10) ذات مسؤولية محدودة قابضة 2051035045 القابضة  سمو  شركة

شركة بيسان لالستثمار التجاري  •
 .والعقاري 

5 % 

شركة بيسان لالستثمار التجاري 
 والعقاري 

 % 97 . عايض فرحان القحطاني .أ لف ( أ500) ذات مسؤولية محدودة 2051038379

 % 1 .عبد الرحمن عايض القحطاني .ب    
 % 1 .القحطاني سلمان عايض .ج    
 % 1 .القحطاني هللا عايض عبد .د    

 % 95 القحطاني.  عايض بن فرحان .1 ( ألف 30) ذات مسؤولية محدودة 2051038952 املجتمع سمو  شركة

التجاري  شركة بيسان لالستثمار .2
 ي.والعقار 

5 % 

      الشركة  إدارة املصدر: 

 
 رسالة الشركة  

 .مجزية للمساهمين ن تقوم الشركة بتطوير مشاريع عقارية مبتكرة ذات جودة عالية تساهم في تنمية املجتمع وتحقق عوائد أ
 

   رؤية الشركة
 أن تكون سمو العقارية األكثر تميزا  واسمها األكثر إدراكا  في صناعة العقار.

 
   ركةاستراتيجية الش

ومن هذا  ،بأنها هي املكون الهام للصورة بإطارها الكبير  إيمانا  منهابالتفاصيل الصغيرة  حيث تهتمسمو العقارية على العمل بكل ما يضمن جودة املخرجات  تحرص
 على بناء منظومة خاصة لتطوير املشاريع تتسم باحترافية عالية وبأعلى درجات الجودة. حرصت الشركةاملنطلق 

 
 املشروع طوير ة وت دراس .1

إضافة  الى عمل خطة تطوير   ،من كل الجوانب إلعطاء صورة واضحة ودقيقة حول املشروع املستهدف بكل مشروعاهتماما  بالغا  للدراسات املرتبطة  تولي الشركة
 تغطي كافة املجاالت والجوانب الالزمة. للمشروعوافية 

 
 التخطيط والهندسة   .2

لدراسة وترشيح املكاتب   بتخصيص وقت كافي ،وخبرة واسعة في مجال تأهيل وترشيح املكاتب االستشارية املتخصصة قدرة كبيرة  الذي يمتلك يقوم فريق الشركة
املرورية  و البيئية األنسب  لعمل او استكمال الدراسات الفنية الالزمة للمشروع  بدء  من األعمال املساحية ودراسة وفحص التربة والدراسات الهيدرولوجية و 

. املخططات او   لتفصيلية للبنية التحتية ومن ثم تصميم املشروع وفق أحدث املعايير العاملية واقتراح البدائل األنسب أيضا 
  ار التراخيص إضافة  الى املساعدة في اعتماد الدراسات من الجهات صاحبة االختصاص وإصد ،العقود وتوقيعها وإدارتها تقوم الشركة بإعدادباإلضافة لكل ما سبق 

وانتهاء  بطرح املناقصات   عداد مستندات املناقصات وتأهيل مكاتب االستشارات الهندسية ألعمال اإلشراف وحتى تأهيل شركات املقاوالت املتخصصة.الالزمة وإ
.  واستالم العطاءات وتحليلها فنيا  وماليا 

  

 االسم 
 بعد الطرح قبل الطرح

 النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم
 %3.47 866.250 %5 1.237.500 شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري 



 ن   
 

 
 التخطيط املالي  .3

إضافة  الى دراسة العوائد املتوقعة وخطة التدفقات   ،للتكاليف التقديرية ودقيقةفيضة بدراسة مست عبر القيام وذلكللتخطيط املالي أهمية كبيرة  تعطي الشركة
 املالية بما يضمن إعطاء تصور مفصل وواضح حول كل هذه النقاط الهامة.

 استراتيجية التسويق واملبيعات   .4
القدرة   ويعطيهامن اتخاذ القرارات الصحيحة    يمكنهاسة السوق بشكٍل  ية على دراسمو العقار   حرصت شركةفقد  ة  كاسترايتجية الشر في    يوألن التسويق مرتكز أساس 

 على تصنيف الشرائح املستهدفة وتحديد أهداف الحملة التسويقية إضافة  الى تحديد الهوية واألدوات التسويقية. 
 ذا املجال.التام في همن التميز  تمكنهاشراكات نوعية  ، نجد أن لديهااملتناهي على هذه الخطوة  ولحرص الشركة

خطة مبيعات مفصلة تتضمن آلية ووضع  عبر اتخاذ اإلجراءات الالزمة    الخاصة باملشروعاملبيعات    تقوم به الشركة، فإنها تنميوتكملة  للجهد التسويقي النوعي الذي  
 ة املحددة.عوائد ممكنة وخالل املدة الزمني عايير مراقبة األداء لتحقيق أعلىإضافة  الى وضع م ،التنفيذ بما يحقق أهداف الخطة التسويقية

 التنفيذ واملتابعة  .5
  ، دائما  على اإلشراف املباشر على استشاري املشروع تحرصلذا  ،اتهو التنفيذ املتقن للبنية التحتية للمشروع نجاحهابأن أحد أهم أسباب  تؤمن سمو العقارية

 طراف والجهات املختصة وذات العالقة لتسليم املشروع. ت املطلوبة و التنسيق مع كافة األ يجيات وخطط التنفيذ وفق االولويااضافة  الى وضع استرات
 إدارة املشروع  .6

ير بحيث يمكن  على إعداد الجدول الزمني للتطو ، فإن الشركة تحرص الجودة( ،التكلفة ،من منطلق اإليمان املترسخ بأهمية املحاور الرئيسية للمشروع ) الوقت
 املتوقعة وطبقا  ملعايير الجودة املطلوبة. ع في الوقت املحدد ضمن امليزانيةاالنتهاء من املشرو 

 اإلنهاء والتسليم   .7
بنية التحتية إدارة ومتابعة التسليم بكافة تفاصيله بما يضمن الجهوزية التامة للمشروع بدء  بشبكات ال ستواصل الشركةإتماما  لكل ما سبق من عمل مركز ومتقن  

 .ن ثم تحويل املخطط إلى كتابة العدلية والحصول على إخالءات الطرف وملكافة الجهات املعن
 حلول اإلدارة والتشغيل  .8

ز ال يتوقف عند اإلنهاء والتسليم إن سعي الشركة أخرى تشمل حلول اإلدارة والتشغيل املتضمنة   مراحلذلك بكل الشغف واإلتقان الى  يتجاوز بل  ،الدائم للتمي 
 ذ إذا لزم األمر. شروع بعد التنفيبكل ما يحتاجه امل التوصية

 
 نواحي القوة واملزايا التنافسية للشركة 

 ودية.  اململكة العربية السعبتوفير الدعم والخبرات في تنفيذ مشاريع عمالقة )قيمة ونوعية( مماثلة ملشروع بوابة مكة في مختلف املدن  .1
ريق عملها( في اختيار املشاريع  االستفادة من عمق خبرة إدارة الشركة )وموظفيها ومستشاريها وفتغطية كل جوانب نشاط التطوير العقاري واملحافظة واالستمرار ب .2

 يار املواقع الجديدة لألراض ي واالستفادة من متغيرات السوق العقاري.  تذات الربحية واخ
 (. MISلية للمعلومات اإلدارية )ظمة اآلشركة مجهزة بأحدث األن .3
 ة حاجات العمالء. بات التشغيل والقدرة على تلبيمكاتب إدارية مجهزة بكل متطل  .4
 تلبية متطلبات وتطلعات العمالء واملستثمرين وتحقيق احتياجات املجتمع واألجيال القادمة.  .5
 ت السابقة تمكنها من تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاع اإلسكان.   العالقات االستراتيجية والشراكات التي كونتها الشركة خالل السنوا .6

جودة معتمد من اإلدارة ويتضمن سياسية الشركة لبلوغ أعلى درجات الجودة في مجال تطوير االعمال والتخطيط والهندسة واملشاريع وإدارة  كة دليل لدى الشر 
املوارد والكفاءات   وذلك من خالل توفير جميع ISO9001:2008بيق نظام الجودة مع املواصفات ة عالقات املستثمرين واملحافظة على تطر داإ األمالك والعقارات و 

 . لالزم لالرتقاء بمستوى األداء الى ما يفوق التوقعاتامة وتقديم التدريب الالز 
 حصلت الشركة على شهادة تأهيل كمطور عقاري معتمد من وزارة اإلسكان باململكة العربية السعودية.  .7

 
 الجوائز التي حصلت عليها الشركة

أكثر من مناسبة تخص رواد األعمال أو معارض تتعلق بالقطاع العقاري كسيتي سكيب. وفيما يلي نبذة حول   يمها فيوتم تكر ، حصلت الشركة على عدد من الجوائز 
 أبرز الجوائز:

 . م2009جائزة أفضل شركة تطوير عقاري )بنية تحتية( في مشروع اندسكوم لعام  -1
 .ناء والبنية التحتيةفي مؤتمر اململكة العربية السعودية للبم 2011فضل مطور عقاري لعام أجائزة  -2
 . م2011جائزة أفضل تصميم حضري في معرض سيتي سكيب )جدة( لعام  -3
  .القمة السعودي للبناء والبنى التحتية م، وذلك في مؤتمر 2011لعام وفان مشروع ر   –جائزة أفضل مشروع عقاري  -4
 .م2012جائزة االتحاد العاملي لألعمال لعام  -5
 م. 2016السعودية لعام أكثر العالمات التجارية رواجا  في  فازت الشركة بعالمتها التجارية كأحد -6
 



 س  
 

 
 ملخص املعلومات املالية

والنصف   م2018ديسمبر  31املالية املنتهية في  للسنة بها املرفقة اإليضاحات ذلك في بما املراجعة املالية القوائم مع أدناه  الوارد املالية القوائمخص مل قراءة  يجب
  م 2018من القوائم املالية املدققة لعام    م2018يونيو    30والنصف األول املنتهي في    م2017وقد تم استخراج األرقام املقارنة لعام    .م2019نيو  يو   30األول املنتهي في  

والنصف األول   م 2018لعام ، وتم تعديلها لتتماش ى مع معايير املحاسبة الدولية التي تم إعداد التقارير املالية املدققة م على التوالي2019والنصف األول من عام 
 . بناءا  عليهام 2019من عام 

 (ريال سعودي )قائمة الدخل 
م 2017ديسمبر  31

 معدلة(  -مقارنة )

 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

 م2018يونيو  30

 )مقارنة(

 م2019يونيو  30

 )مراجعة(

 95.276.806 119.535.932 257.749.363 113.169.228 اإليرادات من العقود من العمالء

 (51.069.009) (79.119.029) (164.243.229) (11.611.015) تكلفة اإليرادات من العقود من العمالء 

 44.207.797 40.416.903 93.506.134 101.558.213  الفترة /إجمالي ربح السنة 

 37.285,072 34.742.212 80.159.529 85.163.819 األنشطة التشغيلية الفترة من  /دخل السنة 

 (343,316) (454.372) (908.744) (1.795.553) حصة الخسارة من استثمارات شركات زميلة

 30.362.509 29.178.312 67.479.007 64.881.391 للسنة/ للفترة الشامل الدخل 

 30.281.747 32.150.281 73.423.015 64.425.001 الفترة /الدخل الشامل للسنة مجموع 
 . م2019يونيو  30م والنصف األول املنتهي في 2018ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في   ية املراجعة للشركةاملصدر: القوائم املال

 
 

 (سعودي )ريال  املالي املركز 
م 2017ديسمبر  31

 معدلة(  -مقارنة )

 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

 م2019يونيو  30

 )مراجعة(

 27.150.188 41.587.932 38.390.967 مجموع األصول املتداولة 

 558.386.233 531.259.983 526.488.099 مجموع األصول غير املتداولة 

 585.536.421 572.847.915 564.879.066 مجموع األصول  

 21.861.626 33.430.649 96.721.639 مجموع اإللتزامات املتداولة 

 210.437.068 215.871.257 163.288.774 اإللتزامات غير املتداولة مجموع 

 232.298.694 249.301.906 260.010.413 مجموع اإللتزامات 

 353.237.727 323.546.009 304.868.653 حقوق املساهمين 

 585.536.421 572.847.915 564.879.066 مجموع االلتزامات وحقوق املساهمين 
 . م2019يونيو  30في م والنصف األول املنتهي 2018سمبر دي 31للسنة املالية املنتهية في   القوائم املالية املراجعة للشركةاملصدر: 

 

م 2017ديسمبر  31 التدفقات النقدية )ريال سعودي(

 معدلة(  -مقارنة )

 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

 م2018يونيو  30

 معدلة(  -)مقارنة 

 م2019يونيو  30

 )مراجعة(

 57.538.854 81.636.949 99.617.086 44.571.205 التشغيلية األنشطة من املتحقق النقد صافي

 (27.819.336) (443.632) (645.113) 96.718.784 االستثمارية األنشطة( في املستخدم) /من املتحقق النقد صافي

 (30.000.000) (80.000.000) (97.975.073) (206.498.252) التمويلية األنشطة( في)املستخدم  النقد صافي
 . م2019يونيو  30م والنصف األول املنتهي في 2018ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في   ة للشركةاملصدر: القوائم املالية املراجع
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م 2017ديسمبر  31 املؤشرات املالية 
 معدلة(  -مقارنة )

 م2018ديسمبر  31
 )مراجعة(

 م2018يونيو  30
 )مقارنة(

 م2019يونيو  30
 )مراجعة(

 %-20.3 غير متوفر %127.76 %321.56 اإليراداتمعدل النمو في 
 %-5.82 غير متوفر %4 %5.19 الدخل الشامل  صافي في النمو معدل

 %46.4 %33.82 %36.28 %89.74 هامش مجمل الربح
 %31.79 %24.4 %26.18 %57.33 الدخل الشامل هامش 

 1.24 غير متوفر 1.24 0.39 (مرة)نسبة التداول 
 0.16 رمتوفغير  0.45 0.2 األصول  إجمالي /اإليرادات

 %39.64 غير متوفر %52.55 %65.61 نسبة الديون / حقوق امللكية
 %23.91 غير متوفر %29.68 35.41 نسبة الديون / إجمالي األصول 

 %5.18 غير متوفر %11.78 %11.48 األصول العائد على 
 %8.58 غير متوفر %20.86 %21.28 العائد على حقوق امللكية

 . م2019يونيو  30م والنصف األول املنتهي في 2018ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في  للشركة  وائم املالية املراجعةاملصدر: مستخلصة من الق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ف   
 

 عوامل املخاطرة لخص م

 املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها .1
 .مخاطر عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها .1
 بنظام الشركات والنظام األساس ي للشركة.مخاطر عدم االلتزام  .2
     .وعدم تطبيق قواعد الحوكمة مخاطر حداثة تشكيل لجان مجلس اإلدارة  .3
 .املخاطر املتعلقة بعدم تمكن الشركة من تحصيل مستحقاتها .4
 . خاطر املرتبطة بقصور الخبرة في إدارة الشركات املدرجةامل .5
 . ت العالقةوتعامالت األطراف ذااملخاطر املرتبطة بعقود  .6
 املخاطر املتعلقة باعتماد الشركة على شركة سمو القابضة )مساهم رئيس(. .7
   .مخاطر عدم القدرة على تنفيذ خطة العمل وتحقيق استراتيجية النمو املستهدفة .8
 . االعتماد على موظفين رئيسيينمخاطر  .9

 الداخليةواملراجعة املخاطر املتعلقة بشغور منصب رئيس قسم إدارة التدقيق  .10
  .مخاطر قرارات اإلدارة  .11
 . مخاطر عدم القدرة على تنفيذ املشاريع .12
    .مخاطر االعتماد على املقاولين واالستشاريين الخارجين .13
 .مخاطر توافر العمالة .14
  .مخاطر سلوك املوظفين وأخطائهم .15
 مخاطر عدم توفر التغطية التأمينية. .16
قة بالدعاوى القضائية و  .17  .الغراماتاملخاطر املتعل 
 .والتزامات الزكاة املحتملة الفروقات الزكويةباملخاطر املتعلقة  .18
 .مخاطر عدم االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية .19
 . مخاطر االعتماد على املوظفين األجانب .20
  . مخاطر عدم االلتزام بمتطلبات السعودة  .21
 املخاطر املتعلقة بمخالفة نظام العمل واإلقامة. .22
   .ة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلوماتتعلقطر املاملخا .23
 .مخاطر عدم االلتزام بشروط وتعهدات التسهيالت االئتمانية القائمة .24
 املخاطر املرتبطة برهن أراض ي الشركة لصالح بنك الجزيرة. .25
 .املخاطر املرتبطة بتوفير التمويل مستقبال   .26
 . مخاطر االئتمان .27
 .مخاطر السيولة .28
 .يةمخاطر العالمة التجار  .29
 مخاطر أثر ضريبة القيمة املضافة.  .30

  



 ص   
 

 
 بالسوق والقطاع املخاطر املتعلقة  .2

   .البيئة التنافسية .1
 .االقتصادية املخاطر .2
 طر املتعلقة باألوضاع السياسية واألمنيةااملخ .3
   .مخاطر التغير في األنظمة والقوانين ذات العالقة .4
 . مخاطر التقدير والتثمين العقاري  .5
   .لبيضاءاألراض ي امخاطر رسوم  .6
 املخاطر املتعلقة بفرض رسوم وضرائب أخرى. .7
   .صعوبة تسييل االستثمارات العقارية .8
 مخاطر حدوث الكوارث الطبيعية كالسيول والزالزل واألحداث األخرى.  .9

 .مخاطر تذبذب أسعار الفائدة  .10
 

 
 املخاطر املتعلقة باألسهم املطروحة  .3

 . (و القابضة)شركة سم الكبير السيطرة الفعلية من ِقبل املساهم  .1
 . مخاطر سيولة أسهم الطرح .2
 مخاطر اقتصار التداول على املستثمرين املؤهلين.  .3
 .مخاطر عدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة وتذبذب سعر السهم .4
   .مخاطر توزيع األرباح .5
 .بيع أو طرح أسهم إضافية مستقبال  مخاطر  .6
 . بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية الطرحمخاطر  .7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ق   
 

  جدول املحتويات 

 1 التعريفات واملصطلحات -1

 4        عوامل املخاطرة -2

 4   املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 2-1

 10  املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع 2-2

 12  املخاطر املتعلقة باألسهم املطروحة 2-3

 13                                                                                                                                                        الرئيس ي                                                                                 مخاطر االنتقال إلى السوق  2-4
 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                   الشركة -3

 14  ملحة عن الشركة 3-1

 14  الوصف التنظيمي لشركة سمو القابضة يوضح موقع "سمو العقارية" داخل املجموعة 3-2

 15  ركة وتغيرات رأس املالمراحل تأسيس الش 3-3

 17  أنشطة الشركة 3-4

 17                                                                                                                                                                                                                                                                        رادات الشركة   يإ 3-5
 18  مشاريع الشركة 3-6

 22  العقارات اململوكة لشركة سمو العقارية 3-7

 26  الزميلةالشركات  3-8

 26   فروع الشركة  3-9

 26  مع األطراف ذات العالقة دالعقو  3-10

 27  سياسة األبحاث والتطوير 3-11

 27  انقطاع األعمال 3-12

   27                                                                                                                                                                                                                                                                    العالمات التجارية 3-13

 28 ةاملوظفون والسعود 3-14

                                                                                                                                                                                                                                                           29هيكل امللكية والهيكل التنظيمي -4

 29  هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح 4-1

 31  الهيكل التنظيمي 4-2

 31  سأعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجل 4-3

 35  لجان مجلس اإلدارة 4-4

 38  اإلدارة العليا 4-5

 42                                                                                                                                                                                                                                                                              سياسة توزيع األرباح -5

                                                                                                                                                                                                                                                                43حاستخدام متحصالت الطر  -6

 44                                                                                                                                ة                                                                                                                            إقرارات أعضاء مجلس اإلدار  -7

 45                                                                                                                                                                                                                                                                                    مصاريف الطرح -8

 46                                                                                                                                                                                                                        املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه -9

 46  االكتتاب 9-1

 46  طريقة التقدم بطلب االكتتاب 9-2

 47  فترة الطرح وشروطه 9-3

 47  اإلشعار بالتخصيص ورد الفائض 9-4

 48  الطرحاألوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق  9-5

 49  بموجبها األسهم القرارات واملوافقات التي ستطرح 9-6



 ر  
 

 50  إفادة عن أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف في أسهم معينة 9-7

 51                                                                                                                                                                                                                                                             التعهدات الخاصة باالكتتاب -10

 51  إقرارات املكتتبين 10-1

 51  سجل األسهم وترتيبات التعامل 10-2

 52  السوق املالية السعودية )تداول( 10-3

 52  املوازيةتداول األسهم في السوق  10-4

                                                                                                                                                                                                                                                           53 إجراءات عدم اكتمال الطرح -11

 54                                                                                                                                                                                                                                                              ةاملستندات املتاحة للمعاين -12

 55                                                                                                                                                                                                                                                                   يتقرير املحاسب القانون -13

 55           .م2018ديسمبر  31القوائم املالية املراجعة للسنة املالية املنتهية في  13-1

 55                                                                                                                                                                                .م2019يونيو   30املنتهي في  للنصف األول ملراجعة القوائم املالية ا 13-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ش  
 

 
 الجداول  ةئمقا

 15                                                                                                                                                                                                                                 .التأسيس عند الشركة ملكية هيكل: 3-1 جدول 

 15                                                                                                                                                              (م13/08/2008 املوافق) ه11/08/1429 بتاريخ كما الشركة ملكية هيكل 3-2 جدول 

  15                                                                                                                                                           (م04/01/2010 املوافق) ه18/01/1431 بتاريخ كما الشركة ملكية هيكل: 3-3 جدول 

 16                                                                                                                                                            (م06/03/2010 املوافق) ه20/03/1431 بتاريخ كما الشركة ملكية هيكل: 3-4 جدول 

 16                                                                                                                                                             (م05/08/2017 املوافق) ه13/11/1438 بتاريخ كما الشركة ملكية هيكل :5-3 جدول 

 16                                                                                                                                                                                                             .الشركة في الحاليين يناملساهم ملكية تفاصيل: 3-6 جدول 

 26                                                                                                                                                                                                                                                                       .الشركة فروع: 7-3 جدول 

 28                                                                                                                                                                                                               إدارة كل بحسب بالشركة العاملون  األشخاص  :3-8 جدول 

 29                                                                                                                                                                                                                                  القابضة سمو لشركة مللكيةا هيكل: 1-4 جدول 

 30                                                                                                                                                                                                                                       .املجتمع سمو  شركة ملكية هيكل: 2-4 جدول 

 30                                                                                                                                                                                             والعقاري  التجاري  لالستثمار بيسان لشركة امللكية هيكل: 4-3 جدول 

 31                                                                                                                                                                                                                                                الشركة إدارة مجلس أعضاء: 4-4 جدول 

 35                                                                                                                                                                                                                                                              املراجعة لجنة أعضاء: 4-5 جدول 

 37                                                                                                                                                                                                                                     واملكافآت الترشيحات لجنة أعضاء: 4-6 ول جد

 37                                                                                                                                                                                                                                                        التنفيذية اللجنة أعضاء 4-7 جدول 

 38                                                                                                                                                                                                                                                               للشركة العليا اإلدارة 4-8 جدول 

 42                                                                                                                                                                                                                     م2018 و م2017  للعامين األرباح توزيعات: 4-9 جدول 



1 
 

 
 التعريفات واملصطلحات  -1

 التعريف  ختصار  املصطلح أو اال 
 .العقاريةشركة سمو  الشركة أو املصدر

 .إدارة شركة سمو العقارية اإلدارة أو اإلدارة العليا
 (.31مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة ) املجلس أو مجلس اإلدارة 

 النظام األساس ي للشركة. النظام األساس ي 
 واالستثمار باململكة العربية السعودية.وزارة التجارة  الوزارة 
 .في السوق املوازية اإلدراجمن رأس مال الشركة لغرض  %30سهم عادي تمثل وخمسمائة ألف ماليين  سبعة( 7.500.000لـ ) األوليالطرح  الطرح

 .سهم عادي من أسهم الشركة ألف سبعة ماليين وخمسمائة( 7.500.000) أسهم الطرح
 .مليون سهم عادي متساوي القيمة وعشرون( خمسة 25.000.000من مجموع أسهم رأس مال الشركة وتبلغ ) %100 أسهم املساهمين قبل الطرح
 سهم عادي متساوي القيمة.وخمسمائة ألف مليون سبعة عشر ( 17.500.000من مجموع أسهم رأس مال الشركة وتبلغ ) %70 أسهم املساهمين بعد الطرح 

حسابات  لية الطرح يتم تحويلها إلىالت الطرح فيه، وبعد انتهاء عمالعمل في اململكة إليداع متحص امرخص له جهة مستلمة حساب لدى  حساب األمانة
 .املساهمين البائعين

 .الشركة للمساهمين فيالجمعية العامة  الجمعية العامة
املستثمرون هل أو املستثمر املؤ 

 املؤهلون 
 أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص. .أ

من  الشخص املرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنهذلك ريطة أن يكون عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة ش .ب
الحصول على  العميل دون حاجة إلىاتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار في السوق املوازية نيابة عن 

 موافقة مسبقة منه.
الهيئة، أو  تعترف بهاهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها ال جهةحكومة اململكة، أو أي  . ج

  مركز اإليداع.
 في ممارسة أعمال اإلدارة.الشركات اململوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له  .د
 الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. .ه
 صناديق االستثمار. .و
جانب غير املقيمين املسموح لهم باالستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في الدليل االسترشادي أل ا .ز

 قيمين في السوق املوازية.الستثمار األجانب غير امل
 املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة. . ح
 في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع. أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري  .ط
 أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من املعايير اآلتية: .ي
 ةتقل عن عشر  ن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي والأ .1

 في كل ربع سنة خالل االثني عشر شهرا  املاضية. قاتصف
 قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.أن ال تقل  .2
 األقل في القطاع املالي.أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على  .3
 أن يكون حاصال  على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة. .4
.ن أ  .5  يكون حاصال  على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا 
 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. . ك

األجانب غير املقيمين املسموح لهم 
 باالستثمار في السوق املوازية 

 ية األجنبية املؤهلة في األوراق املالية املدرجة.مستثمر أجنبي مؤهل وفقا  للقواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املال •
 مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له.  •
استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع على أن يكون مرخصا  له أو مؤسسا  في دولة شخص اعتباري يجوز له فتح حساب   •

التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها بحسب قائمة الدول التي تصدرها الهيئة وفقا   تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير
من املادة السادسة من القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية )أ(  ( من الفقرة  3( و )2ملتطلبات الفقرتين الفرعيتين )

 املؤهلة في األوراق املالية املدرجة.
تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها   ية إحدى الدول التيشخص طبيعي يحمل جنس •

( من الفقرة )أ( من املادة السادسة من 3( و)2يئة وفقا  ملتطلبات الفقرتين الفرعيتين )بحسب قائمة الدول التي تصدرها اله 
جنبية املؤهلة في األوراق املالية املدرجة، ويكون مقيما  في إحدى هذه الدول، القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األ 

 ويستوفي أيا  من املعايير اآلتية:
في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشر صفقات أن يكون قد قام بصفقات   .أ

 ا  املاضية.في كل ربع سنة خالل االثني عشر شهر 
 أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. .ب
 أن يعمل أوسبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي. . ج
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 التعريفات واملصطلحات  -1

 التعريف  ختصار  املصطلح أو اال 
 .العقاريةشركة سمو  الشركة أو املصدر

 .إدارة شركة سمو العقارية اإلدارة أو اإلدارة العليا
 (.31مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة ) املجلس أو مجلس اإلدارة 

 النظام األساس ي للشركة. النظام األساس ي 
 واالستثمار باململكة العربية السعودية.وزارة التجارة  الوزارة 
 .في السوق املوازية اإلدراجمن رأس مال الشركة لغرض  %30سهم عادي تمثل وخمسمائة ألف ماليين  سبعة( 7.500.000لـ ) األوليالطرح  الطرح

 .سهم عادي من أسهم الشركة ألف سبعة ماليين وخمسمائة( 7.500.000) أسهم الطرح
 .مليون سهم عادي متساوي القيمة وعشرون( خمسة 25.000.000من مجموع أسهم رأس مال الشركة وتبلغ ) %100 أسهم املساهمين قبل الطرح
 سهم عادي متساوي القيمة.وخمسمائة ألف مليون سبعة عشر ( 17.500.000من مجموع أسهم رأس مال الشركة وتبلغ ) %70 أسهم املساهمين بعد الطرح 

حسابات  لية الطرح يتم تحويلها إلىالت الطرح فيه، وبعد انتهاء عمالعمل في اململكة إليداع متحص امرخص له جهة مستلمة حساب لدى  حساب األمانة
 .املساهمين البائعين

 .الشركة للمساهمين فيالجمعية العامة  الجمعية العامة
املستثمرون هل أو املستثمر املؤ 

 املؤهلون 
 أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص. .أ

من  الشخص املرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنهذلك ريطة أن يكون عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة ش .ب
الحصول على  العميل دون حاجة إلىاتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار في السوق املوازية نيابة عن 

 موافقة مسبقة منه.
الهيئة، أو  تعترف بهاهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها ال جهةحكومة اململكة، أو أي  . ج

  مركز اإليداع.
 في ممارسة أعمال اإلدارة.الشركات اململوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له  .د
 الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. .ه
 صناديق االستثمار. .و
جانب غير املقيمين املسموح لهم باالستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في الدليل االسترشادي أل ا .ز

 قيمين في السوق املوازية.الستثمار األجانب غير امل
 املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة. . ح
 في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع. أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري  .ط
 أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من املعايير اآلتية: .ي
 ةتقل عن عشر  ن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي والأ .1

 في كل ربع سنة خالل االثني عشر شهرا  املاضية. قاتصف
 قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.أن ال تقل  .2
 األقل في القطاع املالي.أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على  .3
 أن يكون حاصال  على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة. .4
.ن أ  .5  يكون حاصال  على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا 
 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. . ك

األجانب غير املقيمين املسموح لهم 
 باالستثمار في السوق املوازية 

 ية األجنبية املؤهلة في األوراق املالية املدرجة.مستثمر أجنبي مؤهل وفقا  للقواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املال •
 مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له.  •
استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع على أن يكون مرخصا  له أو مؤسسا  في دولة شخص اعتباري يجوز له فتح حساب   •

التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها بحسب قائمة الدول التي تصدرها الهيئة وفقا   تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير
من املادة السادسة من القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية )أ(  ( من الفقرة  3( و )2ملتطلبات الفقرتين الفرعيتين )

 املؤهلة في األوراق املالية املدرجة.
تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها   ية إحدى الدول التيشخص طبيعي يحمل جنس •

( من الفقرة )أ( من املادة السادسة من 3( و)2يئة وفقا  ملتطلبات الفقرتين الفرعيتين )بحسب قائمة الدول التي تصدرها اله 
جنبية املؤهلة في األوراق املالية املدرجة، ويكون مقيما  في إحدى هذه الدول، القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األ 

 ويستوفي أيا  من املعايير اآلتية:
في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشر صفقات أن يكون قد قام بصفقات   .أ

 ا  املاضية.في كل ربع سنة خالل االثني عشر شهر 
 أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. .ب
 أن يعمل أوسبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي. . ج
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 يكون حاصال  على الشهادة العاملة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.أن  .د
.مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جه أن يكون حاصال  على شهادة مهنية متخصصة ب .ه  ة معترف بها دوليا 

 .هذه النشرة( من 29مساهمو الشركة الواردة أسمائهم في صفحة ) املساهمون البائعون 
 .ريال سعودي لكل سهم أربعة وعشرون (24) سعر الطرح
 .ديسمبر من كل سنة ميالدية 31السنة املنتهية بتاريخ  السنة املالية

 مجموعة الدخيل املالية.شركة  ار املاليستشامل
 .رياالت في رأس مال الشركةعشرة ( 10سهم عادي بقيمة اسمية ) السهم

 .لوائح العمل في اململكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في اململكة توظيف نسبة معينة من السعوديين السعودةنطاقات/ برنامج 
ر م( القائم على قرا10/09/2011ه )املوافق 12/10/1422بتاريخ  4040( بموجب قرار وزارة العمل رقم اتج السعودة )نطاقتم اعتماد برنام

ه(، وقد أطلقت وزارة العمل باململكة برنامج )نطاقات( لتقديم 27/10/1994املوافق ه )12/05/1415بتاريخ  50مجلس الوزراء رقم 
هي البالتيني  محددةاملواطنين السعوديين، ويقيم هذا البرنامج أداء أي مؤسسة على أساس نطاقات الحوافز للمؤسسات كي تقوم بتوظيف 

 األحمر. واألخضر واألصفر و 
ة كة العربيفي اململ "طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة السوق التي ُتتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب "قواعد  السوق املوازية

 السعودية.
  .(م10/11/2015املوافق ه )28/1/1437( وتاريخ 3نظام الشركات الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم )م/ نظام الشركات 
 . م2019يونيو  30والنصف األول املنتهي في  م2018ديسمبر  31املالية املنتهية في  ةالقوائم املالية املراجعة للشركة للسن القوائم املالية

طرح األوراق املالية قواعد 
 وااللتزامات املستمرة 

ه 9/4/1439وتاريخ  2017-123-3املستمرة الصادة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 
ه املعدلة بقرار مجلس هيئة 2/6/1424وتاريخ   30م( بناء  على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/27/12/2017)املوافق 

 م.23/4/2018وافق ه امل7/8/1439وتاريخ  2018-45-3السوق املالية رقم 
ه 9/4/1439( بتاريخ 3-123-2017قواعد اإلدراج املقترحة من مجلس إدارة السوق واملوافق عليها بقرار من مجلس هيئة السوق املالية رقم ) ج اقواعد اإلدر 

 .م(30/09/2018)املوافق ه 1/02/1441( بتاريخ 1-104-2019م(، املعدلة بموجب قراره رقم )27/12/2017فق )املوا
الدليل االسترشادي الستثمار 

األجانب غير املقيمين في السوق 
 املوازية

-95-4الية بموجب القرار رقم )الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير املقيمين في السوق املوازية الصادر عن مجلس هيئة السوق امل
وتاريخ  30نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ م(، بناء  على16/10/2017ه )املوافق 26/01/1439( وتاريخ 2017

 . م(23/04/2018ه )املوافق 07/08/1439وتاريخ  (1-45-2018، املعدل بموجب قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم )ه02/06/1424
 .رياالت سعودية للسهم الواحد (عشرة10) القيمة االسمية

 .لألسهم املكتتب بها القيمة اإلجمالية متحصالت الطرح
 .صافي متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح صافي متحصالت الطرح

 هـ )املوافق24/07/1441 الخميسيوم  وتستمر حتى( م16/02/2020هـ )املوافق 22/06/1441األحد يوم من  التي تبدأالفترة  فترة الطرح
 م(.19/03/2020

 املالية.شركة دراية  االكتتابمدير 
، ا  للشركة فئة واحدة فقط من األسهم وهي األسهم العادية، وال يتمتع أي مساهم بحقوق أفضلية في التصويت ويمنح كل سهم صوتا  واحد حقوق التصويت 

 يها. ي يمتلكها حضور الجمعية العامة والتصويت فويحق لكل مساهم أيا  كان عدد األسهم الت
(( عدم 29ُتظهر نشرة اإلصدار هذه أنهم يملكون أسهما  في الشركة )والذين تظهر أسمائهم في الصفحة ) كبار املساهمين الذينيجب على  فترة الحظر

. ويجوز لهؤالء األشخاص التصرف في تلك ق املوازية( شهرا  من تاريخ بدء تداول األسهم في السو 12ملدة )التصرف في أي من تلك األسهم 
 .الهيئةمسبقة من انقضاء مدة االثني عشر شهرا  دون الحاجة إلى الحصول على موافقة األسهم بعد 

 في أي وقت. ةحملة أسهم الشركحامل أو  املساهم أو املساهمون 
 ( من هذه النشرة.  و( و)هالصفحتين رقم )ة والواردة أسماؤهم في رح أسهم الشركة في السوق املوازيهم مستشارو الشركة فيما يتعلق بط أو مستشارو الشركة  املستشارون

 .كل شخص يستثمر في أسهم الطرح املستثمر
 كل مستثمر مؤهل يقدم طلبا  لالكتتاب وفقا  لشروط وأحكام االكتتاب. املكتتب 
 .اململكة العربية السعودية أو السعودية  اململكة

 .حكومة اململكة العربية السعودية ة كومالح
 .هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية السوق املالية أو الهيئةهيئة 

 السوق املالية باململكة العربية السعودية. السوق املالية )تداول(
 .النظام اآللي لتداول األسهم في السوق املالية السعودية تداول 

 .عند الرغبة في االكتتاباالكتتاب ملدير ن تعبئته وتقديمه نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على املستثمري ابنموذج طلب االكتت
طرح األوراق ، وهي الوثيقة املطلوبة لطرح األسهم بموجب نظام السوق املالية وقواعد املتعلقة باالكتتاب واملعدة من قبل الشركة هذه النشرة أو النشرة  نشرة اإلصدار

 .زامات املستمرةملالية وااللتا
 أسهمها. في قائمة الشركات املدرجة في السوق املوازية واملوافقة على تداول  الشركةإدراج أسهم  اإلدراج 

 .هي مجموعة املؤثرات املحتملة التي يجب اإلملام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار االكتتاب في أسهم الطرح عوامل املخاطرة

2 
 

 يكون حاصال  على الشهادة العاملة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.أن  .د
.مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جه أن يكون حاصال  على شهادة مهنية متخصصة ب .ه  ة معترف بها دوليا 

 .هذه النشرة( من 29مساهمو الشركة الواردة أسمائهم في صفحة ) املساهمون البائعون 
 .ريال سعودي لكل سهم أربعة وعشرون (24) سعر الطرح
 .ديسمبر من كل سنة ميالدية 31السنة املنتهية بتاريخ  السنة املالية

 مجموعة الدخيل املالية.شركة  ار املاليستشامل
 .رياالت في رأس مال الشركةعشرة ( 10سهم عادي بقيمة اسمية ) السهم

 .لوائح العمل في اململكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في اململكة توظيف نسبة معينة من السعوديين السعودةنطاقات/ برنامج 
ر م( القائم على قرا10/09/2011ه )املوافق 12/10/1422بتاريخ  4040( بموجب قرار وزارة العمل رقم اتج السعودة )نطاقتم اعتماد برنام

ه(، وقد أطلقت وزارة العمل باململكة برنامج )نطاقات( لتقديم 27/10/1994املوافق ه )12/05/1415بتاريخ  50مجلس الوزراء رقم 
هي البالتيني  محددةاملواطنين السعوديين، ويقيم هذا البرنامج أداء أي مؤسسة على أساس نطاقات الحوافز للمؤسسات كي تقوم بتوظيف 

 األحمر. واألخضر واألصفر و 
ة كة العربيفي اململ "طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة السوق التي ُتتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب "قواعد  السوق املوازية

 السعودية.
  .(م10/11/2015املوافق ه )28/1/1437( وتاريخ 3نظام الشركات الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم )م/ نظام الشركات 
 . م2019يونيو  30والنصف األول املنتهي في  م2018ديسمبر  31املالية املنتهية في  ةالقوائم املالية املراجعة للشركة للسن القوائم املالية

طرح األوراق املالية قواعد 
 وااللتزامات املستمرة 

ه 9/4/1439وتاريخ  2017-123-3املستمرة الصادة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 
ه املعدلة بقرار مجلس هيئة 2/6/1424وتاريخ   30م( بناء  على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/27/12/2017)املوافق 

 م.23/4/2018وافق ه امل7/8/1439وتاريخ  2018-45-3السوق املالية رقم 
ه 9/4/1439( بتاريخ 3-123-2017قواعد اإلدراج املقترحة من مجلس إدارة السوق واملوافق عليها بقرار من مجلس هيئة السوق املالية رقم ) ج اقواعد اإلدر 

 .م(30/09/2018)املوافق ه 1/02/1441( بتاريخ 1-104-2019م(، املعدلة بموجب قراره رقم )27/12/2017فق )املوا
الدليل االسترشادي الستثمار 

األجانب غير املقيمين في السوق 
 املوازية

-95-4الية بموجب القرار رقم )الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير املقيمين في السوق املوازية الصادر عن مجلس هيئة السوق امل
وتاريخ  30نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ م(، بناء  على16/10/2017ه )املوافق 26/01/1439( وتاريخ 2017

 . م(23/04/2018ه )املوافق 07/08/1439وتاريخ  (1-45-2018، املعدل بموجب قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم )ه02/06/1424
 .رياالت سعودية للسهم الواحد (عشرة10) القيمة االسمية

 .لألسهم املكتتب بها القيمة اإلجمالية متحصالت الطرح
 .صافي متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح صافي متحصالت الطرح

 هـ )املوافق17/07/1441 الخميسيوم  وتستمر حتى( م09/02/2020هـ )املوافق 15/06/1441األحد يوم من  التي تبدأالفترة  فترة الطرح
 م(.12/03/2020

 املالية.شركة دراية  االكتتابمدير 
، ا  للشركة فئة واحدة فقط من األسهم وهي األسهم العادية، وال يتمتع أي مساهم بحقوق أفضلية في التصويت ويمنح كل سهم صوتا  واحد حقوق التصويت 

 يها. ي يمتلكها حضور الجمعية العامة والتصويت فويحق لكل مساهم أيا  كان عدد األسهم الت
(( عدم 29ُتظهر نشرة اإلصدار هذه أنهم يملكون أسهما  في الشركة )والذين تظهر أسمائهم في الصفحة ) كبار املساهمين الذينيجب على  فترة الحظر

. ويجوز لهؤالء األشخاص التصرف في تلك ق املوازية( شهرا  من تاريخ بدء تداول األسهم في السو 12ملدة )التصرف في أي من تلك األسهم 
 .الهيئةمسبقة من انقضاء مدة االثني عشر شهرا  دون الحاجة إلى الحصول على موافقة األسهم بعد 

 في أي وقت. ةحملة أسهم الشركحامل أو  املساهم أو املساهمون 
 ( من هذه النشرة.  و( و)هالصفحتين رقم )ة والواردة أسماؤهم في رح أسهم الشركة في السوق املوازيهم مستشارو الشركة فيما يتعلق بط أو مستشارو الشركة  املستشارون

 .كل شخص يستثمر في أسهم الطرح املستثمر
 كل مستثمر مؤهل يقدم طلبا  لالكتتاب وفقا  لشروط وأحكام االكتتاب. املكتتب 
 .اململكة العربية السعودية أو السعودية  اململكة

 .حكومة اململكة العربية السعودية ة كومالح
 .هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية السوق املالية أو الهيئةهيئة 

 السوق املالية باململكة العربية السعودية. السوق املالية )تداول(
 .النظام اآللي لتداول األسهم في السوق املالية السعودية تداول 

 .عند الرغبة في االكتتاباالكتتاب ملدير ن تعبئته وتقديمه نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على املستثمري ابنموذج طلب االكتت
طرح األوراق ، وهي الوثيقة املطلوبة لطرح األسهم بموجب نظام السوق املالية وقواعد املتعلقة باالكتتاب واملعدة من قبل الشركة هذه النشرة أو النشرة  نشرة اإلصدار

 .زامات املستمرةملالية وااللتا
 أسهمها. في قائمة الشركات املدرجة في السوق املوازية واملوافقة على تداول  الشركةإدراج أسهم  اإلدراج 

 .هي مجموعة املؤثرات املحتملة التي يجب اإلملام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار االكتتاب في أسهم الطرح عوامل املخاطرة
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 التعريفات واملصطلحات  -1

 التعريف  ختصار  املصطلح أو اال 
 .العقاريةشركة سمو  الشركة أو املصدر

 .إدارة شركة سمو العقارية اإلدارة أو اإلدارة العليا
 (.31مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة ) املجلس أو مجلس اإلدارة 

 النظام األساس ي للشركة. النظام األساس ي 
 واالستثمار باململكة العربية السعودية.وزارة التجارة  الوزارة 
 .في السوق املوازية اإلدراجمن رأس مال الشركة لغرض  %30سهم عادي تمثل وخمسمائة ألف ماليين  سبعة( 7.500.000لـ ) األوليالطرح  الطرح

 .سهم عادي من أسهم الشركة ألف سبعة ماليين وخمسمائة( 7.500.000) أسهم الطرح
 .مليون سهم عادي متساوي القيمة وعشرون( خمسة 25.000.000من مجموع أسهم رأس مال الشركة وتبلغ ) %100 أسهم املساهمين قبل الطرح
 سهم عادي متساوي القيمة.وخمسمائة ألف مليون سبعة عشر ( 17.500.000من مجموع أسهم رأس مال الشركة وتبلغ ) %70 أسهم املساهمين بعد الطرح 

حسابات  لية الطرح يتم تحويلها إلىالت الطرح فيه، وبعد انتهاء عمالعمل في اململكة إليداع متحص امرخص له جهة مستلمة حساب لدى  حساب األمانة
 .املساهمين البائعين

 .الشركة للمساهمين فيالجمعية العامة  الجمعية العامة
املستثمرون هل أو املستثمر املؤ 

 املؤهلون 
 أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص. .أ

من  الشخص املرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنهذلك ريطة أن يكون عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة ش .ب
الحصول على  العميل دون حاجة إلىاتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار في السوق املوازية نيابة عن 

 موافقة مسبقة منه.
الهيئة، أو  تعترف بهاهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها ال جهةحكومة اململكة، أو أي  . ج

  مركز اإليداع.
 في ممارسة أعمال اإلدارة.الشركات اململوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له  .د
 الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. .ه
 صناديق االستثمار. .و
جانب غير املقيمين املسموح لهم باالستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في الدليل االسترشادي أل ا .ز

 قيمين في السوق املوازية.الستثمار األجانب غير امل
 املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة. . ح
 في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع. أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري  .ط
 أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من املعايير اآلتية: .ي
 ةتقل عن عشر  ن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي والأ .1

 في كل ربع سنة خالل االثني عشر شهرا  املاضية. قاتصف
 قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.أن ال تقل  .2
 األقل في القطاع املالي.أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على  .3
 أن يكون حاصال  على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة. .4
.ن أ  .5  يكون حاصال  على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا 
 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. . ك

األجانب غير املقيمين املسموح لهم 
 باالستثمار في السوق املوازية 

 ية األجنبية املؤهلة في األوراق املالية املدرجة.مستثمر أجنبي مؤهل وفقا  للقواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املال •
 مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له.  •
استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع على أن يكون مرخصا  له أو مؤسسا  في دولة شخص اعتباري يجوز له فتح حساب   •

التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها بحسب قائمة الدول التي تصدرها الهيئة وفقا   تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير
من املادة السادسة من القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية )أ(  ( من الفقرة  3( و )2ملتطلبات الفقرتين الفرعيتين )

 املؤهلة في األوراق املالية املدرجة.
تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها   ية إحدى الدول التيشخص طبيعي يحمل جنس •

( من الفقرة )أ( من املادة السادسة من 3( و)2يئة وفقا  ملتطلبات الفقرتين الفرعيتين )بحسب قائمة الدول التي تصدرها اله 
جنبية املؤهلة في األوراق املالية املدرجة، ويكون مقيما  في إحدى هذه الدول، القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األ 

 ويستوفي أيا  من املعايير اآلتية:
في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشر صفقات أن يكون قد قام بصفقات   .أ

 ا  املاضية.في كل ربع سنة خالل االثني عشر شهر 
 أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. .ب
 أن يعمل أوسبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي. . ج
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وتاريخ  2017-16-8ة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم الئحة حوكمة الشركات في اململكة العربية السعودي الشركات  الئحة حوكمة
)املوافق  ه28/01/1437وتاريخ  3م( بناء  على نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/13/02/2017ه )املوافق 16/05/1438
 .م(23/04/2018ه )املوافق 7/8/1439خ وتاري 2018-45-3املعدلة بقرار من مجلس السوق املالية رقم  ،م(10/11/2015
 

 يقصد بهم: العالقة  و األطراف ذو 
 الشركة. وتابع .1
 الكبار في الشركة. املساهمون  .2
 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.  .3
 الشركة.أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي  .4
 املساهمين الكبار في الشركة.أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى  .5
 ( أعاله.5أو  4،3،2،1)أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم في  .6
 ( أعاله.6،5،4،3،2،1أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في ) .7

 .عملة اململكة العربية السعودية -ريال سعودي ال الريال
SOCPA ئة السعودية للمحاسبين القانونيينهيال (Saudi Organization for Certified Public Accountants). 

 من هذه النشرة.( ز)أو أكثر من أسهم الشركة، والذين تظهر أسماؤهم في الصفحة  %5هم املساهمون الذين يملكون  املساهمون الكبار
، تتمثل السيطرة في القدرة على التأثير على الهيئةصادرة عن لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها الوفقا  لقائمة املصطلحات املستخدمة في  السيطرة 

 أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردا  أو مجتمعا  مع قريب أو تابع، من خالل أي من اآلتي:
 أو أكثر من حقوق التصويت في شركة. %30امتالك نسبة تساوي  .1
 أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري. %30تعيين  قح .2

، الشركة التابعة هي أي شركة تسيطر عليها الهيئةوفقا  لقائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها الصادرة عن  الشركة التابعة
 .الشركة

هي أي شركة يكون للشركة تأثير   قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، الشركة الزميلةمد من  املعت  (28رقم )  ر املحاسبة الدولياوفقا  ملعي  الزميلةالشركة 
 .مهم عليها

  واملقاييس. املنظمة الدولية للمعايير (ISO) و آيز 
 كل أرض فضاء مخصصة لالستخدام السكني، أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني. األراض ي البيضاء

االستثناءات، وقد التزمت اململكة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل املنشآت، مع بعض   املضافة  القيمةضريبة 
فرض ضريبة م(، وتم 01/01/2018ه )املوافق 1439ربيع الثاني  14ابتداء  من  %5العربية السعودية بتطبيق ضريبة القيمة املضافة بنسبة 

 النهائي للسلعة أو الخدمة. ة اإلمداد ابتداء  من اإلنتاج ومرورا  بالتوزيع وحتى مرحلة البيعلاملضافة في كل مرحلة من مراحل سلس القيمة
افة التي يتم يدفع املستهلك تكلفة ضريبة القيمة املضافة على السلع والخدمات التي يشتريها، أما املنشآت فتدفع للحكومة ضريبة القيمة املض

   دفعتها ملورديها.آت ضريبة القيمة املضافة التي يلها من عمليات شراء املستهلكين، وتسترد املنشتحص
 م(.19/03/2020 هـ )املوافق24/07/1441هو تاريخ نهاية فترة الطرح والتي تنتهي بتاريخ  تاريخ اإلقفال 
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 أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردا  أو مجتمعا  مع قريب أو تابع، من خالل أي من اآلتي:
 أو أكثر من حقوق التصويت في شركة. %30امتالك نسبة تساوي  .1
 أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري. %30تعيين  قح .2

، الشركة التابعة هي أي شركة تسيطر عليها الهيئةوفقا  لقائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها الصادرة عن  الشركة التابعة
 .الشركة

هي أي شركة يكون للشركة تأثير   قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، الشركة الزميلةمد من  املعت  (28رقم )  ر املحاسبة الدولياوفقا  ملعي  الزميلةالشركة 
 .مهم عليها

  واملقاييس. املنظمة الدولية للمعايير (ISO) و آيز 
 كل أرض فضاء مخصصة لالستخدام السكني، أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني. األراض ي البيضاء

االستثناءات، وقد التزمت اململكة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل املنشآت، مع بعض   املضافة  القيمةضريبة 
فرض ضريبة م(، وتم 01/01/2018ه )املوافق 1439ربيع الثاني  14ابتداء  من  %5العربية السعودية بتطبيق ضريبة القيمة املضافة بنسبة 

 النهائي للسلعة أو الخدمة. ة اإلمداد ابتداء  من اإلنتاج ومرورا  بالتوزيع وحتى مرحلة البيعلاملضافة في كل مرحلة من مراحل سلس القيمة
افة التي يتم يدفع املستهلك تكلفة ضريبة القيمة املضافة على السلع والخدمات التي يشتريها، أما املنشآت فتدفع للحكومة ضريبة القيمة املض

   دفعتها ملورديها.آت ضريبة القيمة املضافة التي يلها من عمليات شراء املستهلكين، وتسترد املنشتحص
 م(.12/03/2020 هـ )املوافق17/07/1441هو تاريخ نهاية فترة الطرح والتي تنتهي بتاريخ  تاريخ اإلقفال 
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 التعريفات واملصطلحات  -1

 التعريف  ختصار  املصطلح أو اال 
 .العقاريةشركة سمو  الشركة أو املصدر

 .إدارة شركة سمو العقارية اإلدارة أو اإلدارة العليا
 (.31مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة ) املجلس أو مجلس اإلدارة 

 النظام األساس ي للشركة. النظام األساس ي 
 واالستثمار باململكة العربية السعودية.وزارة التجارة  الوزارة 
 .في السوق املوازية اإلدراجمن رأس مال الشركة لغرض  %30سهم عادي تمثل وخمسمائة ألف ماليين  سبعة( 7.500.000لـ ) األوليالطرح  الطرح

 .سهم عادي من أسهم الشركة ألف سبعة ماليين وخمسمائة( 7.500.000) أسهم الطرح
 .مليون سهم عادي متساوي القيمة وعشرون( خمسة 25.000.000من مجموع أسهم رأس مال الشركة وتبلغ ) %100 أسهم املساهمين قبل الطرح
 سهم عادي متساوي القيمة.وخمسمائة ألف مليون سبعة عشر ( 17.500.000من مجموع أسهم رأس مال الشركة وتبلغ ) %70 أسهم املساهمين بعد الطرح 

حسابات  لية الطرح يتم تحويلها إلىالت الطرح فيه، وبعد انتهاء عمالعمل في اململكة إليداع متحص امرخص له جهة مستلمة حساب لدى  حساب األمانة
 .املساهمين البائعين

 .الشركة للمساهمين فيالجمعية العامة  الجمعية العامة
املستثمرون هل أو املستثمر املؤ 

 املؤهلون 
 أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص. .أ

من  الشخص املرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنهذلك ريطة أن يكون عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة ش .ب
الحصول على  العميل دون حاجة إلىاتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار في السوق املوازية نيابة عن 

 موافقة مسبقة منه.
الهيئة، أو  تعترف بهاهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها ال جهةحكومة اململكة، أو أي  . ج

  مركز اإليداع.
 في ممارسة أعمال اإلدارة.الشركات اململوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له  .د
 الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. .ه
 صناديق االستثمار. .و
جانب غير املقيمين املسموح لهم باالستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في الدليل االسترشادي أل ا .ز

 قيمين في السوق املوازية.الستثمار األجانب غير امل
 املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة. . ح
 في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع. أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري  .ط
 أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من املعايير اآلتية: .ي
 ةتقل عن عشر  ن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي والأ .1

 في كل ربع سنة خالل االثني عشر شهرا  املاضية. قاتصف
 قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.أن ال تقل  .2
 األقل في القطاع املالي.أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على  .3
 أن يكون حاصال  على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة. .4
.ن أ  .5  يكون حاصال  على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا 
 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. . ك

األجانب غير املقيمين املسموح لهم 
 باالستثمار في السوق املوازية 

 ية األجنبية املؤهلة في األوراق املالية املدرجة.مستثمر أجنبي مؤهل وفقا  للقواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املال •
 مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له.  •
استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع على أن يكون مرخصا  له أو مؤسسا  في دولة شخص اعتباري يجوز له فتح حساب   •

التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها بحسب قائمة الدول التي تصدرها الهيئة وفقا   تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير
من املادة السادسة من القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية )أ(  ( من الفقرة  3( و )2ملتطلبات الفقرتين الفرعيتين )

 املؤهلة في األوراق املالية املدرجة.
تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها   ية إحدى الدول التيشخص طبيعي يحمل جنس •

( من الفقرة )أ( من املادة السادسة من 3( و)2يئة وفقا  ملتطلبات الفقرتين الفرعيتين )بحسب قائمة الدول التي تصدرها اله 
جنبية املؤهلة في األوراق املالية املدرجة، ويكون مقيما  في إحدى هذه الدول، القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األ 

 ويستوفي أيا  من املعايير اآلتية:
في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشر صفقات أن يكون قد قام بصفقات   .أ

 ا  املاضية.في كل ربع سنة خالل االثني عشر شهر 
 أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. .ب
 أن يعمل أوسبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي. . ج
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 عوامل املخاطرة  -2

للمستثمرين القادرين على تقييم مزايا   إالنطوي عليه مخاطر عالية وقد ال يكون االستثمار فيها مالئما   تبموجب هذه النشرة    إن االستثمار في األسهم املطروحة
 ه.خسارة قد تنجم عن ومخاطر هذا االستثمار، وتحمل أي  

في ا فيها عوامل املخاطرة املبينة  حتويها هذه النشرة بعناية بمدراسة كافة املعلومات التي تلالكتتاب  يتعين على كل من يرغب في االستثمار في األسهم املطروحة  
أن تواجهها الشركة، بل إنه من املمكن  جميع املخاطر التي يمكن على مل تقبل اتخاذ قرار االستثمار، علما  بأن املخاطر املوضحة أدناه قد ال تش هذا القسم 

 والتي من شأنها التأثير على عملياتها. الراهنفي الوقت  ها جوهرية أو ال تعتبر ليست معلومة للشركة أخرى وجود عوامل إضافية 
 بصورة جوهرية إذا ما حدثت أو تحققت  إن نشاط الشركة، والظروف املالية، والتوقعات املستقبلية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلبا  

فة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس اإلدارة أو يصنفها حاليا   الشركة حاليا  أنها جوهرية. باإلضاتضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة  يأي من املخاطر التي  
 جوهرية. مخاطر بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح 

كافية لتحمل أية خسارة  مالية  يمتلكون موارد    ال يكون االستثمار في األسهم مالئما  سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا ذلك االستثمار والذين
الذي عليه اتخاذه بخصوص    القرار  في األسهم املطروحة( الذي ينتابه أي شك بشأن  االكتتاباالستثمار. وينبغي على املستثمر )الذي يحق له    هذاقد تنجم عن  

 . لالكتتاب األسهم املطروحةاالستثمار في  شورة بشأنملا  للحصول على مالي مرخص لهمالءمة االستثمار له من عدمه أن يرجع إلى مستشار 
مخاطر أخرى لم يتسنى لإلدارة أن تحددها،    وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل املخاطرة التي تعتقد اإلدارة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية، أو حدوث أية

، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في السوق وإضعاف قدرة  أنها جوهرية ولكن عند حدوثها تبين أو التي تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهرية
 .  افي أسهم الشركة أو جزٍء منه تهماكامل استثمار   ون املحتمل ونالشركة على توزيع أرباح على املساهمين وقد يخسر املستثمر 

مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة بخالف تلك املذكورة في هذا ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة على حد علمهم واعتقادهم، بأنه ال توجد أي 
 لقسم، يمكن أن تؤثر على قرارات املستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح. ا

ذلك تلك غير  ا في، بمأخرى  إضافيةواحتماالت مخاطر وشكوك هنالك ك املبينة أدناه مقدمة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها. كما أن إن املخاطر والشكو 
 غير جوهرية، قد يكون لها التأثيرات املبينة أعاله. ها إدارة الشركةاملعلومة حاليا  أو التي تعتبر 

 

 وعملياتهااملخاطر املتعلقة بنشاط الشركة  2-1

 مخاطر عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها 2-1-1

من التراخيص والتصاريح الالزمة ملزاولة نشاطها، وذلك من قبل الجهات   قوانين التي تستدعي حصولها على عددتخضع الشركة للعديد من األنظمة وال 
ركة نشاطها حاليا  بموجب عدد من التراخيص والشهادات والتصاريح ذات العالقة بأنشطتها، وتشمل على  التنظيمية املختصة في اململكة. حيث تمارس الش

وية  شهادات السجل التجاري للشركة وفروعها والصادرة من وزارة التجارة واالستثمار، شهادات تسجيل العالمات التجارية، شهادة عضسبيل املثال ال الحصر:  
فعول  ص البلدية، تصاريح الدفاع املدني، شهادات السعودة والزكاة والتأمينات االجتماعية. وينبغي أن تظل هذه التراخيص سارية املالغرفة التجارية، التراخي

ال تتمكن من تجديد التراخيص  بشكل مستمر من خالل التزام الشركة باألنظمة والقوانين املتعلقة بتلك التراخيص. وفي حال فشلت الشركة في ذلك، فقد 
يكون له أثر سلبي تالي وبال ،الشركة لقائمة أو الحصول على أخرى جديدة قد تحتاجها ألغراض التوسع، الش يء الذي قد ينتج عنه إيقاف أو تعثر ألعمالا

 وجوهري على نتائج أعمال الشركة ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.
ة في منطقة الرياض وفرع منطقة جدة، وبناء  على ذلك فإن الشركة معرضة للعقوبات املنصوص  لم تقم الشركة بإصدار تراخيص البلدية الخاصة بفرع الشرك

( خمسة آالف ريال بحد  5.000( ألف ريال بحد أدنى إلى )1.000ن املخالفات البلدية والتي حددت غرامات تتراوح ما بين )ع اتءعليها بالئحة الغرامات والجزا
 جوهري على عمليات الشركة ونتائح عملياتها ومركزها املالي.وبالتالي التأثير بشكل سلبي و ، أقص ى، وقد تصل إلى إغالق الفرع

 

 كات والنظام األساس ي للشركة  مخاطر عدم االلتزام بنظام الشر  2-1-2

ظامية التي يتوجب على بعض املتطلبات الن (م10/11/2015 ه )املوافق1/1437/ 28وتاريخ ( 3يفرض نظام الشركات الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم )م/
كما أن نظام الشركة، والتي ستؤثر على خطة أعمال  لاللتزام بمثل هذه املتطلباتمحددة الشركة االلتزام بها، ويستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ إجراءات 

(  500.000خالفة أي من أحكامه إلى )الشركات الحالي فرض عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده اإللزامية، حيث تصل الغرامات عند م
ل عدم التزامها بأحكام عدم التزامها بتلك األحكام، أو في حاالشركة إلى أحد هذه العقوبات نتيجة  تفي حال تعرضوبالتالي  خمسمائة ألف ريال سعودي، 

 النظام األساس ي للشركة، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها.
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 ة وعدم تطبيق قواعد الحوكم مخاطر حداثة تشكيل لجان مجلس اإلدارة 2-1-3

بتشكيل  لذلك قامت ، و الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املاليةبعض بنود لقة بتطبيق جراءات املتعباتخاذ بعض اإل قامت الشركة حديثا  
ى توصية مجلس اإلدارة.  م(، وذلك بناء  عل01/08/2017)املوافق  ه  11/1438/ 09لجان مجلس إدارة وإقرارها من قبل الجمعية العامة غير العادية املنعقدة في  

، إال أنه في حال تم تطبيق  ة استرشادية على جميع الشركات املدرجة في السوق املالية املوازية فإنه لم يتم االلتزام بكافة األحكام الواردة فيهالالئحكون اونظرا  ل
بما يكفل حماية مصالح على القيام باملسؤوليات املحددة لهم مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان  ءفإن عدم مقدرة أعضا  الئحة حوكمة الشركات بشكل الزامي 

ها سوف يؤثر على تطبيق نظام الحوكمة في الشركة، األمر الذي سيعرض الشركة إلى احتمالية عدم التزامها بمتطلبات اإلفصاح املستمر  الشركة ومساهمي
ر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ؤثسيفإنه ، في حال حدوث ذلك وإدارية ومالية من جهة أخرى. وبالتالي بعد اإلدراج من جهة، وإلى مخاطر تشغيلية

 املستقبلية ومركزها املالي ونتائجها التشغيلية.   
 

 املخاطر املتعلقة بعدم تمكن الشركة من تحصيل مستحقاتها 2-1-4

، سيؤثر بشكل  هاا أو افالسأو مماطلتهإن تعثر إحدى الجهات املتعاقدة مع الشركة في سداد مستحقاتها وذلك بسبب عدم مالءتها املالية أو تعطل عملياتها 
ة بتنفيذها كمقاولة متكاملة، فإن  كما أنه في حالة املشاريع التي تقوم شركة سمو العقاريتها. اعلى املركز املالي للشركة وتدفقاتها النقدية ونتائج عملي سلبي

قات املقاولين من الباطن، وبالتالي تأخير تنفيذ املشاريع  تعثر الجهة املتعاقدة أو تأخرها في سداد مستحقات الشركة سيضطر الشركة لتأخير سداد مستح
 مما سيؤثر سلبا  على إيرادات الشركة ونتائح عملياتها.

 

 إدارة الشركات املدرجةخاطر املرتبطة بقصور الخبرة في امل 2-1-5

ة، وفي كيفية التقيد باللوائح  ة الشركات املساهمديهم خبرة في إدار يست لتدار الشركة منذ تأسيسها كشركة خاصة، وبالتالي فإن موظفي اإلدارة العليا ل 
وإعداد التقارير املختلفة وفقا  ملا هو مطلوب  املستمر  واألنظمة الخاصة بالشركات املساهمة املدرجة في السوق املالية السعودية كااللتزام بمتطلبات اإلفصاح  

امها بالقواعد واألنظمة املفروضة على الشركات املدرجة كة بذل جهود إضافية لضمان التز يتوجب على اإلدارة العليا للشر عليه  و   .بموجب هذه األنظمة واللوائح
 اعد، فإن ذلك سوف يؤثر بدوره سلبا  وبشكل جوهري على أعمالها وتوقعاتها ومركزها املالي.بالسوق املالية السعودية. وفي حال عدم التزام الشركة بهذه القو 

 

 ت األطراف ذات العالقة املخاطر املرتبطة بعقود وتعامال  2-1-6

املساهم الرئيس ي، شركة سمو  مع أطراف ذات عالقة من بينهم شركات زميلة كشركة ضاحية سمو باإلضافة إلى تعامالتها مع  وعقود  ترتبط الشركة بتعامالت  
وتمثل اإليرادات الناتجة  . ارية بحته، تتم هذه العقود على أسس تجالقابضة من جهة ورئيس مجلس إدارة الشركة السيد/ عايض القحطاني من جهة أخرى 

)ملزيد من التفاصيل  خضع تلك العقود والتعامالت  تو   .م2019يونيو     30كما في  من إجمالي إيرادات الشركة    %31عن العقود مع األطراف ذات العالقة ما نسبته  
الجمعية العامة العادية للشركة. وبالتالي فإنه في حال  وموافقة رة ملوافقة مجلس اإلدامع األطراف ذات العالقة( العقود " (10-3)يرجى الرجوع إلى القسم 

أثر    ذلكألي سبب من األسباب سيكون ل  األطراف ذوي العالقة  يص للتعامل معخاتصويت الجمعية العامة العادية للشركة على عدم املوافقة على تجديد التر 
 الي وتوقعاتها املستقبلية.  سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها امل

 

 املخاطر املتعلقة باعتماد الشركة على شركة سمو القابضة )مساهم رئيس( 2-1-7

املساهم الكبير )شركة سمو القابضة( عند التفاوض مع الجهات املمولة للحصول على تسهيالت بنكية. وعليه في  تعتمد الشركة على اسم وحجم وسمعة 
 من قبل املساهم الكبير ألي سبب من األسباب، فإنه سيتعذر على الشركة أو يكون من الصعب عليها الحصول على  حال لم يتوفر ذلك الدعم مستقبال  

أو الحصول عليها بشروط مفضلة، مما سيكون له أثر سلبي على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها املستقبلية ووضعها   التسهيالت البنكية املطلوبة
 املالي.

تتمثل هذه الضمانات في   كة على ضمانات شخصية من رئيس مجلس إدارتها السيد/ عايض القحطاني للحصول على تسهيالت ائتمانيةمدت الشر كذلك اعت
متمثلة في محفظة أسهم محلية وكذلك اتفاقية رهن أسهم  رم وأداء بالتضامن واإلنفراد موقعة من السيد/ عايض القحطاني وشركة سمو القابضة،  كفالة غ

 الواردةة  باإلضافة إلى األراض ي التي تعود ملكيتها في األصل لرئيس مجلس اإلدارة السيد/ عايض القحطاني بصفته الشخصيكة للسيد/ عايض القحطاني،  لو مم
، فإنه سيكون  من السيد/ عايض القحطاني مس  والضمانات  الدعم  ، وبالتالي في حال عدم مقدرة الشركة على الحصول على(2( فقرة )3- 7في القسم رقم ) تقبال 

 ياتها ومركزها املالي.، مما سيكون له أثر سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملاملطلوبة بنكيةعلى الشركة الحصول على التسهيالت ال من الصعب
  

  



6 
 

 
 مخاطر عدم القدرة على تنفيذ خطة العمل وتحقيق استراتيجية النمو املستهدفة  2-1-8

طة عملها وتطبيق استراتيجية النمو املستهدفة، وعليه في حال لم تتمكن الشركة من تنفيذ على قدرتها ونجاحها في تنفيذ خ إن أداء الشركة املستقبلي يعتمد
، فإن ذلك سيؤثر  كنقص التمويل أو عدم توفر العمالة او عدم الحصول على التراخيص الالزمة أو غيرها املستقبلية بنجاح ألي سبب من األسبابخططها 

 لي ومن ثم نتائج عملياتها ووضعها املالي. ل جوهري على أدائها املستقبسلبا  وبشك
 

 االعتماد على موظفين رئيسيينمخاطر  2-1-9

ها اليومية، ويشكل  تعتمد الشركة على جهود وإشراف عدد من املوظفين القياديين لديها وغيرهم من أفراد طاقم العمل الرئيسيين لتنفيذ استراتيجيتها وعمليات
أشخاص بنفس الكفاءة أو على استقطاب  عدم قدرة الشركة على االحتفاظ بهمئيسيون عنصرا  مهما  لنجاح أعمال الشركة، وبالتالي فإن املوظفون الر 

 . ومركزها املاليعلى أعمال الشركة ونتائج عملياتها وعلى نحو جوهري سينعكس سلبا  
 

 جعة الداخليةاملخاطر املتعلقة بشغور منصب رئيس قسم إدارة التدقيق واملرا 2-1-10

وجود رئيس إلدارة التدقيق واملراجعة الداخلية سيؤثر   إن منصب رئيس قسم إدارة التدقيق واملراجعة الداخلية للشركة شاغرا  في الوقت الحالي. وإن عدم
 بشكل سلبي جوهري على أداء تلك اإلدارة ملهامها، مما سينعكس بشكل سلبي على األداء الكلي للشركة. 

 

 ت اإلدارة  مخاطر قرارا 2-1-11

. وفي  وفي الوقت املناسب على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة واملناسبة فيما يتعلق بأعمالها وبأنشطتها يتعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيس 
 . ووضعها املالي ملياتهاحال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها، فسينعكس ذلك سلبا  على أداء الشركة ونتائج ع

 

 نفيذ املشاريعمخاطر عدم القدرة على ت 2-1-12

من  (  19صفحة رقم )  "مشاريع الشركة الحالية"  (2- 6-3)  قسمال)املذكورة في    سعوديمليون ريال    700لدى الشركة عقود مشاريع موقعة بقيمة تبلغ أكثر من  
املشاريع في الوقت املحدد هذه تنفيذ التي قد تؤدي إلى عدم املختلفة لعدد من املخاطر قد تتعرض الشركة املخطط تنفيذها خالل الثالث سنوات القادمة. و 

الالزمة لتنفيذ املشاريع.  واملوافقات  الطلب أو عدم القدرة على الحصول على جميع التراخيص    نقصالطلب أو  محركات  كالتغير في    ،مطلقا    هاعدم تنفيذإلى  و  أ
  املستقبلية سيتم إتمامه في اإلطار الزمني املتوقع أو سيتم إتمامه على اإلطالق، ى أن أي من مشاريع الشركة الحالية أو وال يمكن أن يكون هناك أي ضمان عل

 سيكبد الشركة تكاليف إضافية   بعض أو كل مشاريع الشركةالقدرة على إتمام  وعليه فإن عدم    آخرللعوامل املذكورة أعاله أو ألي سبب    نتيجة  سواء  كان ذلك  
 . ونتائج عملياتها ومركزها املالي على أعمال الشركةوجوهريا  وبالتالي التأثير سلبا  ن من الباطن، اإلضافية للتعاقد مع املقاولي كاليف لتكا

أن يتم  من املتوقع والذي لم يتم تنفيذه في الوقت املحدد له وهو مشروع صندوق ضاحية سمو، ومن الجدير بالذكر أنه يوجد لدى الشركة مشروع واحد 
  من إجمالي قيمة مشاريع الشركة الحالية. %6.24، مع العلم بأن قيمة املشروع تمثل ما نسبته م2019ن بدال  ع م2020في عام  همالاستك

 
 ن  يمخاطر االعتماد على املقاولين واالستشاريين الخارجي 2-1-13

  واالستشاريين  املقاولينالعقود مع  من بالعديد  ترتبط أنها إال العقاري، ويرالتط مشاريع  إدارة  في يتركزمن أن دور الشركة وفقا  لنموذج أعمالها  بالرغم
  املحدد  الوقت في أو املطلوب النحو على بأدوارهم القيام من واالستشاريون  املقاولون  هؤالء يتمكن لم حال في وعليه. املشاريع بتنفيذ يتعلق فيما الخارجيين
  تلك من إيراداتها  تحقيق تأخير  إلى  ويؤدي الشركة سمعة  على سلبا   سنعكس مما تكلفتها وارتفاع  املشاريع تنفيذ  ثر تع إلى  سيؤدي ذلك  فإن  املحددة، وبالتكلفة
 . املالي ومركزها الشركة عمليات نتائج على جوهري  سلبي  بشكل سيؤثر الذي الش يء اإلطالق، على تحقيقها عدم أو املشاريع

 
 مخاطر توفر العمالة  2-1-14

للجدول الزمني  الشركة بدرجة كبيرة على توفر العمالة املحترفة الالزمة بأسعار معقولة إلتمام التنفيذ وفقا  التي تديرها شاريع املي يعتمد استمرار العمل ف
ريع بأسعار معقولة تمام العمل على املشاأو املقاولين الفرعيين في املشروع عن توفير العمالة الالزمة إل بالباطن املقاولينو أالشركة  املحدد، ولهذا فإن عجز 

نتائج عملياتها و على أعمال الشركة وجوهريا   ، مما يؤثر سلبا  أو تنفيذها بتكلفة أعلى سيؤدي إلى تأخير تنفيذ هذه املشاريع في املوعد من األسباب، سبب ألي
 .  ومركزها املالي
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 مخاطر سلوك املوظفين وأخطائهم  2-1-15

حدوث أخطاء من موظفيها، كالقيام   في حالإال أنه  و ،  م02/03/2017لبشرية  تم اعتمادها من وزارة العمل بتاريخ  لدى الشركة الئحة تنظيم عمل خاصة باملوارد ا
ط في نشر معلومات مظللة أو عدم التقيد بالضوابط الداخلية، بأنشطة غير نظامية أو سوء استخدام املعلومات واألنظمة أو إفشاء معلومات سرية أو التور 

 سلبا  على أداء الشركة ونتائج عملياتها. فإن ذلك سيؤثرسمعتها. ب إضرارا  خسائر أو فرض عقوبات أو التزامات مالية على الشركة أو يسبب ها عن تنتجالتي قد و 
 
 

 مخاطر عدم توفر التغطية التأمينية  2-1-16

التي قد تحدث ملمتلكات الشركة، ولذلك فإنه في حال  لتغطية التكاليف أو الخسائر الناتجة عن الحرائق والكوارث الطبيعيةء تأميني لم توفر الشركة غطا
 وبشكل جوهري عل الشركة ونتائج عمليهاتها.الكوارث فإن الشركة ستكون عرضة لتحمل تكاليف صيانة مرتفعة وبالتالي التأثير سلبا   حدوث أي من تلك

 
 املخاطر املتعّلقة بالدعاوى القضائية والغرامات 2-1-17

، وال تستطيع الشركة أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو التشغيلية عملياتها ممارسة خالل القضائيةدعاوى لواشكاوى لل معرضة  الشركة إن
الدعاوى أو األحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات. وقد  االجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك  

واألضرار األخرى التي تنجم عن  والتعاقد مع العمالء واملوردين العمل املسائل الزكوية والضريبية ونظام –على سبيل املثال ال الحصر  –هذه الدعاوى  تشمل
تؤثر سلبا   سالقضايا شكل يكون خارج عن نطاق سيطرة الشركة. وبالتالي فإن أي نتائج سلبية ملثل هذه اإلهمال أو االحتيال من قبل أشخاص أو مؤسسات ب

 . ، وفيما يلي جميع القضايا املرفوعة من أو ضد الشركةومركزها املالي جوهري على الشركة ونتائج عملياتها وبشكل
تثبيت  ) وموضوعها إبقاء التهميش، سعودي الجنسية وشخص طبيعي آخراني لدى الشركة دعوى تحكيمية في مواجهة شركة انجاز للتطوير العمر  .1

وذلك بإثبات ملكية شركة سمو العقارية ملا   ،هـ كما هو07/1433/ 27وتاريخ  230116000119على صك األرض رقم   (ة سمو العقاريةملكية شرك
، حيث تم االتفاق بين كل من شركة سمو العقارية وشركة انجاز للتطوير العمراني على  شركة سمو العقاريةمن األرض وفرز نصيب  %25نسبته 

من شركة   كٍل ي وتم توقيع اتفاقية التحكيم بين  الطرفين إلى هيئة تحكيم وأن يكون التحكيم وفق ما نص عليه نظام التحكيم السعود إحالة النزاع بين  
وال زالت القضية منظورة حتى تاريخه لدى هيئة التحكيم. ومن الجدير بالذكر أنه تم االتفاق بين   ،سمو العقارية وشركة إنجاز للتطوير العمراني

و مالية ناتجة أو متفرعة عن القضية التحكيمية املشار  ية أنية آثار قانو أأن يتم تحويل )مساهم كبير( مو العقارية وشركة سمو القابضة شركة س
م( والذي أقرت فيه 2019/ 28/01ه )املوافق 05/1440/ 22، وذلك وفقا  لإلقرار املتبادل بين الشركتين بتاريخ لها أعاله على شركة سمو القابضة

 .  و القابضةكة سمو العقارية بأن ملكية األرض املشار إليها أعاله هي ملكية خالصة لشركة سمشر 
 

عتراض على فواتير وغرامات ضريبة قيمة مضافة، حيث لدى الشركة دعوى مقامة من قبلها لدى األمانة العامة للجان الضريبية وموضوعها اال  .2
ضريبة القيمة املضافة مزودة بفاتورة سداد تفيد بوجوب مبالغ ضريبة مستحقة الدفع  نهائي لتقييم  اشعار م 28/09/2018استلمت الشركة بتاريخ  

ريال،    (8,635,889)  اي لم يتم سدادهتوال  املعترض عليها  املبالغإجمالي  كان  قد  و   .لكل شهر على حدة م  31/07/2018حتى  م  01/01/2018عن الفترة  
والدخل بتاريخ  لزكاة  الهيئة العامة لتم الرد على الالئحة من قبل  وقد    العامة للجان الضريبة  مانةأل اا لدى  اعتراضهبقدمت شركة سمو العقارية  حيث ت

قيد النظر لدى االمانة   الدعوى   زالت  ماو   . م11/12/2018بتاريخ    هابرد شركة سمو العقارية    ت تقدمكما  .  م(04/12/2018)املوافق    هـ26/03/1440
ومن الجدير بالذكر أنه تم االتفاق بين شركة سمو العقارية وشركة سمو القابضة  حتى تاريخه.  نها حكمصدر بشأالعامة للجان الضريبية ولم ي

، وذلك وفقا  لإلقرار املتبادل بين  الدعوى ية أو مالية ناتجة أو متفرعة عن هذه نية آثار قانو أعلى أن تتحمل شركة سمو القابضة )مساهم كبير( 
 .  م(28/01/2019وافق ه )امل22/05/1440الشركتين بتاريخ 

 ألي من الدعاوى املذكورة أعاله.تكوين أية مخصصات لم تقم الشركة بهذا، و 
 

  والتزامات الزكاة املحتملة   املخاطر املتعلقة بالفروقات الزكوية 2-1-18

ريال، وقد    42.576.854م بقيمة  31/12/2015م إلى  01/01/2010املقدمة من قبلها للفترة من    الشركة مطالبات بفروقات زكوية على االقرارات الزكويةعلى  
م، وال زال االعتراض محل نظر، وقد تمت املوافقة املبدئية من قبل 28/02/2018تم االعتراض على هذه املطالبة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل بتاريخ 

  28.038.665، وبالتالي يصبح مبلغ االستحقاقات هو  ريال  14.538.189على تخفيض الفروقات الزكوية بنحو    ة والدخلالخاص بالهيئة العامة للزكا  الفاحص
. وحتى تاريخه لم يتم تسوية ريال  28,469,765ريال ليبلغ إجمالي مبلغ االستحقاقات على الشركة    431.100ريال مضافا  إليه مبلغ ضريبة قيمة مضافة قدره  

 لدى الهيئة. الزكوية بشكل نهائي، حيث ال زال االعتراض محل نظر مبلغ الفروقات
ه  1440/ 22/05بموجب إقرار متبادل بين الشركتين بتاريخ تعهدت لشركة سمو العقارية  ومن الجدير بالذكر أن املساهم الكبير )شركة سمو القابضة(

قم الشركة بتكوين مخصص لم ت ولذلكبأن تتحمل أية آثار قانونية أو مالية ناتجة أو متفرعة عن املطالبات املشار إليها أعاله، م( 28/01/2019)املوافق 
أو املساهمون الجدد أي أعباء مالية )بخالف شركة سمو القابضة(  حاليون اآلخرون  لن تتحمل شركة سمو العقارية أو املساهمون ال و لهذه الفروقات الزكوية،  
 تخص هذه املطالبات.  
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مبدئية  ستحقة خالل الوقت املحدد لذلك، وحصلت الشركة على شهادة م ودفعت مبالغ الزكاة امل2018ديسمبر  31قدمت الشركة إقرارات الزكاة حتى 
حتمال رجوع الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى م، إال ان هنالك مخاطر تتمثل في ا2018الدخل لجميع السنوات حتى عام من الهيئة العامة للزكاة و )مؤقتة( 

وحتى  م  2007في عام  الشركة على الربوط الزكوية النهائية عن الفترة منذ التأسيس    لم تحصلا  كممبالغ زكاة إضافية  السنوات السابقة ومطالبة الشركة بدفع  
م، ولم تقم الشركة بتكوين مخصص عن الفروقات الزكوية عن السنوات 31/12/2018م وحتى 01/01/2016م، وكذلك عن الفترة املالية 31/12/2009

م فإن  عدم قبول الهيئة لتقديرات الشركة الزكوية ومطالبة الشركة بدفع فروقات زكوية عن هذه األعوا  في حالالتي لم تحصل على الربط النهائي عنها، وبالتالي  
 ذلك سيؤثر سلبا  على أرباح الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي.

 
 مخاطر عدم االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية 2-1-19

ي حال عدم قدرة لنظام السوق املالية ولألنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق املالية، وفوق املوازية بعد إدراجها في الس تخضع الشركة سوف 
، مما يؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج ماليةغرامات  و   عقوباتفإنها ستكون عرضة للها،    ستخضعأي من اللوائح واألنظمة التي  بالشركة على التقيد  

 ا وأدائها املالي.عملياته
 

 مخاطر االعتماد على املوظفين األجانب 2-1-20

، لذلك سوف تتأثر نتائج  م31/12/2018كما في  ( موظف61والبالغ عددهم ) من إجمالي املوظفين في الشركة %62.29 تشكل نسبة املوظفين األجانب حوالي 
إيجاد بدالء عنهم بنفس  كن من املحافظة على الكوادر املؤهلة من غير السعوديين أو أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتم

 على وضع العمالة األجنبية لدى الشركة.  يكون له أثره تغير في سياسات ولوائح وأنظمة وزارة العمل السيما في حال حدوث  ،املهارات والخبرات املطلوبة
إصالحات شاملة لسوق العمل في اململكة العربية السعودية، والتي من ضمنها    ا  من القرارات التي تهدف إلجراءم عدد2016أقرت الحكومة خالل عام  هذا، كما  

فراد عوائل م، باإلضافة إلى زيادة رسوم اإلقامة أل 01/01/2018إقرار فرض رسوم إضافية مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتبارا  من  
ليه فإن هذه القرارات ستؤدي إلى زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة عن موظفيها غير م. وع01/07/2017يين اعتبارا  من املوظفين غير السعود

ى، مما سيؤثر سلبا  على أداء  السعوديين بشكل عام من جهة وأن تواجه صعوبة في الحفاظ على أصحاب الكفاءات من موظفيها غير السعوديين من جهة أخر 
ريال سعودي، مع العلم  مئة وسبعة عشر ألف  (  117.000)م  2019يونيو    30في  كما  غير السعوديين  بلغت رسوم تكاليف املوظفين  هذا وقد  ،  ركة وربحيتهاالش

    بانه قد تم استرداد كامل املبلغ وذلك ضمن مبادرة الفاتورة املجمعة.
 
 لبات السعودة مخاطر عدم االلتزام بمتط 2-1-21

.  السعوديين  املواطنين  من   محدد  عدد   توظيف  السعودية  العربية  اململكة  في  العاملة(  ؤسساتاملو   شركات ال)  املنشآت  من  يطلب   حكوميا    ا  توجه  السعودة   تشكل
 الشركة  في  العاملين   عدد   بلغ.  للسعودة   األدنى  بالحد  التقيد  املنشآت  وعلى  وأحمر،  وأصفر  وأخضر  بالتيني   نطاقات  إلى  املنشآت  بتصنيف  نطاقات   برنامج  ويقوم
  % 37.89الشركة حوالي    فيحققة  امل  التوطين  نسبة  قد بلغتو   . سعودي  غير   موظف (  38)سعودي و  موظف(  23منهم )  ( موظفا  61)  م31/12/2018تاريخ    في  كما

  على   يصعب  قد  أو  املستقبل   فيطلوبة  امل  السعودة   نسبة  بزيادة   العمل  وزارة   تقوم  فقد  ذلك   من   الرغم  وعلى.  البالتيني  النطاق   ضمن  الشركة  تصنيف   تم  وبالتالي
 . سلبي نحو على املالية ونتائجها الشركة أعمال  تتأثرس  لذلك ونتيجة ،عودة املحققةالس نسبة على املحافظة في االستمرار الشركة

 
 املخاطر املتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات  2-1-22

أو وجود أي أعطال في  فإن فشل الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية املعلومات وتطويرها تعتمد الشركة على أنظمة تقنية املعلومات إلدارة أعمالها ولذلك،
 وظائفها سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها املالية.

ختراقات األمنية أو لفقدان الفيروسات أو محاوالت اختراق شبكة الشركة أو اال الكوارث الطبيعية أو  قد تتعرض أنطمة تقنية املعلومات بالشركة للتلف بسبب  
بالعمل على النحو املتوقع، أو في  ألخطاء البشرية وغيرها من األحداث املماثلة، وبالتالي فإنه في حال أخفقت أنظمة املعلومات بالشركة أو تلف البيانات أو ا

ك سيؤدي إلى تعطل أعمال الشركة وهو ما سيؤثر سلبا  ذل فإن املعلومات والخاصة بالشركة أو عمالئها إساءة استخدامفقدان املعلومات أو في حال حال 
 على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها.
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 وتعهدات التسهيالت االئتمانية القائمةمخاطر عدم االلتزام بشروط  2-1-23

كذلك و  ،بغرض تمويل مشروع أعالي مكة يال سعوديمليون ر  200بقيمة  م2014/ 23/02بتاريخ اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك الجزيرة أبرمت الشركة 
لغرض تمويل استثمار الشركة في مشروع ضاحية سمو  ،لكل منهما مليون ريال سعودي 20بقيمة م، 03/03/2016بتاريخ مع بنك الجزيرة أبرمت اتفاقيتين 

أقساط من االتفاقية   5تم سداد  . وقدتي ينبغي عليها الوفاء بهاوفي سبيل ذلك فقد التزمت الشركة بمجموعة من التعهدات والشروط ال .ومشروع أعالي مكة
أقساط قيمة كل قسط   ستة، وسيتم سداد املبلغ املتبقي على م2019يونيو  30كما بنهاية الفترة املالية  مليون ريال سعودي 80 مبلغ إجمالي قدره األولى تمثل 

مليون   10من االتفاقية الثانية بمبلغ إجمالي قدره والثاني القسط األول كما أنه تم سداد ، م2021ديسمبر  01بتاريخ  يستحق آخرهامليون ريال سعودي   20
مليون ريال سعودي ويستحق   5قيمة كل قسط   قسطين سنويين، وسوف يتم سداد املبلغ املتبقي على م2019يونيو  30الفترة املالية  كما بنهاية ريال سعودي
يو  يون 30كما بنهاية الفترة املالية  مليون ريال سعودي 10لغ بمن االتفاقية الثالثة بموالثاني تم سداد القسط األول  م، كذلك2021فبراير  17آخر قسط في 

وفي حال لم تتمكن    م، 2021فبراير    17مليون ريال سعودي يستحق أخر قسط في    5قيمة كل قسط    قسطين سنويين، وسيتم سداد املبلغ املتبقي على  م2019
حال قررت الشركة  والحصول على موافقة مسبقة من البنك في اللتزام بسداد األقساط في مواعيد االستحقاقلتزام بتلك التعهدات بما فيها االشركة من اال

سهم م بخطاب إلى البنك إلشعارهم برغبتها بطرح وتسجيل جزء من ا 2017/ 06/11)التزاما  بهذا الشرط فقد تقدمت الشركة بتاريخ  تغيير شكلها القانوني
نها ستصبح عرضة للجزاءات بما  ، فإم( (19/11/2017ه )املوافق 1439/ 01/03الشركة في السوق املوازية وقد صدر خطاب عدم ممانعة من البنك بتاريخ 

، مما سيؤثر سلبا  على أع مال الشركة وأدائها املالي وقدرتها في ذلك قيام البنك بإلغاء أو إنهاء التسهيالت االئتمانية ومطالبة الشركة بسداد كامل املديونية فورا 
 النشرة. هذه في  ة أخرى بخالف املذكور ائتمانية ية تسهيالت أوتؤكد الشركة بأنه ال توجد  .على تنفيذ خططها املستقبلية

 
 املخاطر املرتبطة برهن أراض ي الشركة لصالح بنك الجزيرة  2-1-24

  أرض قطعة(  116)  عدد برهن الشركة قامت وقد سعودي،  ريال مليون  ن وأربعون مئتي( 240) بقيمة الجزيرة  بنك من ائتمانية تسهيالت على الشركة حصلت
الشركة في السداد، فقد يطلب   تتعثر  أو عليها املتفق التعهدات من بأي املستقبل في الشركة أخلت حال في وبالتالي التسهيالت، لهذه  كضمان البنك لصالح

  بيع ا وتحصيل قيمة القروض من متحصالت اءات التنفيذ القضائي على األراض ي املرهونة لصالح البنك وبيعهالبنك من الشركة السداد على الفور ويبدأ إجر 
 مما سيؤثر على املركز املالي للشركة على نحو سلبي جوهري.  ،األراض ي

 
منوحة للشركة تعود ملكيتها في األصل لرئيس  ( من هذه األراض ي املرهونة لصالح بنك الجزيرة كضمان لهذه التسهيالت امل97ومن الجدير بالذكر أن عدد ) 

( في هذه النشرة، حيث إلتزمت الشركة بشكل قطعي  2( فقرة )7 - 3بصفته الشخصية حسبما يرد بيانه في القسم )ض القحطاني يعا /السيدمجلس االدارة 
كما أن السيد/ عايض  بنك الجزيرة دون معارضة أو ممانعة.فور فك الرهن عن هذه األراض ي من قبل  غير قابل للنقض بنقل ملكيتها لرئيس مجلس االدارة 

تعهد بعدم املطالبة بنقل ملكية الصكوك الخاصة بهذة األراض ي مللكيته او ملكية أي جهة يعينها وذلك لحين فك الرهن عنها  )رئيس مجلس اإلدارة( القحطاني 
 من قبل أي جهة تمويلية. 

 
 خاطر املرتبطة بتوفير التمويل مستقبالً امل 2-1-25

 على يعتمد التمويل على الحصول  أن بالذكر، الجدير ومن .املستقبل في التوسع خطط لتمويل بنكية وتسهيالت قروض على الحصول  إلى الشركة تحتاج قد
 املناسب  التمويل  على  ول الحص  على  قدرتها  بشأن  ضمان  أو  تأكيد  أي  الشركة  تعطي  وال.  املقدمة  والضمانات  النقدية  وتدفقاتها  املالي  ومركزها  الشركة  مال  رأس
على   قدرتها  عدم  أو  املمولة،  الجهات  من  تحتاجه  الذي  التمويل  على  الحصول   على  الشركة  قدرة ال عدم  ح  فيعليه  و .  في أي وقت مستقبال   الحاجة  استدعت  إذا

وخططها املستقبلية    التشغيلية  وعملياتها  شركةلا  أداء  على  سلبي  أثر  له  سيكون   ذلك  فإن  الشركة،  مع  تتناسب  مقبولة  تفضيلية  بشروط  التمويل  على  الحصول 
 .  ووضعها املالي

 
 مخاطر االئتمان 2-1-26

الت مؤقتة أو تنشأ مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر، وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في عدة حا
في حال والشركة، أو غيرها.  نة من العمالء غير مسددة، أو فشل أطراف مدينة أخرى في الوفاء بالتزاماتها تجاه دائمة، منها على سبيل املثال وجود أرصدة مدي

، فسوف يؤثر ذلك بشكل  سلبي جوهري على  عدم التزام املدينين بسداد مستحقات الشركة في مواعيدها أو عدم التزامهم على اإلطالق بالسداد جزئيا  أو كليا 
 الشركة ووضعها املالي وتدفقاتها النقدية.  نتائج عمليات 

 
 مخاطر السيولة 2-1-27

تتكون املطلوبات املالية للشركة من قروض  و تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها املتعلقة باملطلوبات املالية حال استحقاقها. 
  قادرة  الشركةقد ال تكون   ،قة ومصاريف مستح دوات غير مالية تدفع لصالح املقاولين، تزامات أوكذلك المتمثلة في ذمم تجارية ملقاولي الباطن وذمم دائنة 
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،  (1.24)م 2018 ديسمبر  31ال سميا القصيرة األجل منها حيث تبلغ نسبة السيولة كما في  هافي مواعيد استحقاقالحالية أو املستقبلية على الوفاء بالتزاماتها 
 املالي. أدائها ومركزها سلبا  على أعمال الشركة و يؤثر سمما  رضة للتعثر املاليشركة من ذلك، فإنها ستكون عوعليه في حال لم تتمكن ال

 
 مخاطر العالمة التجارية  2-1-28

ة هذه في حال لحقت أي أضرار بسمعبشكل جوهري وستتأثر ربحية الشركة في املستقبل  ،تعتمد الشركة في عملياتها التشغيلية على سمعة عالمتها التجارية
 . ، املساهم الرئيس في شركة سمو العقاريةخدامها من قبل الشركات التابعة ملجموعة سمو القابضةو أي عالمة مشابهة لسمو العقارية يتم استأالعالمة 

 
 مخاطر أثر ضريبة القيمة املضافة  2-1-29

خليج  ملوحدة لضريبة القيمة املضافة لدول مجلس التعاون لدول ال ه املوافقة على االتفاقية ا1438قرر مجلس الوزراء السعودي في الثاني من جمادى األولى 
م، كضريبة جديدة تضاف لبقية الضرائب والرسوم األخرى على قطاعات محددة باململكة، بما  2018العربية، والتي بدأ العمل بها اعتبارا  من األول من يناير 

لها من قبل العميل، فإنه من املتوقع  الشركة، وبما أن ضريبة القيمة املضافة بطبيعتها يتم تحم  في ذلك قطاع التطوير وإدارة التطوير العقاري الذي تعمل فيه
 أن تقوم الشركة برفع رسوم خدماتها لتعكس قيمة الضريبة املضافة، مما يؤدي إلى زيادة سعر خدمات الشركة بمقدار الضريبة.  

قيمة مضافة، حيث استلمت  ةان الضريبية وموضوعها االعتراض على فواتير وغرامات ضريبلدى الشركة دعوى مقامة من قبلها لدى األمانة العامة للج
  من  م اشعار تقييم نهائي لضريبة القيمة املضافة مزودة بفاتورة سداد تفيد بوجوب مبالغ ضريبة مستحقة الدفع عن الفترة 28/09/2018الشركة بتاريخ 

( ريال، حيث تقدمت شركة 8,635,889دها )م يتم سداوقد كان إجمالي املبالغ املعترض عليها والتي ل  م لكل شهر على حدة.31/07/2018م حتى  01/01/2018
)املوافق   هـ26/03/1440سمو العقارية باعتراضها لدى األمانة العامة للجان الضريبة وقد تم الرد على الالئحة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بتاريخ 

ت الدعوى قيد النظر لدى االمانة العامة للجان الضريبية ولم يصدر  م. وما زال12/2018/ 11مو العقارية بردها بتاريخ  مت شركة س. كما تقدم(04/12/2018
ة سمو  بشأنها حكم حتى تاريخه. ومن الجدير بالذكر أنه تم االتفاق بين شركة سمو العقارية وشركة سمو القابضة )مساهم كبير( على أن تتحمل شرك

ه )املوافق  22/05/1440، وذلك وفقا  لإلقرار املتبادل بين الشركتين بتاريخ الدعوى ية آثار قانونية أو مالية ناتجة أو متفرعة عن هذه القابضة أ
 م(.   28/01/2019

 

لطلب عليها وبالتالي فض الى خإالشركة في تحميل ضريبة القيمة املضافة بالكامل على العميل، فإن أسعار خدماتها ستزيد مما يؤدي  تمكنت وعليه في حال 
سة أو  للعميل بسبب عوامل املنافأو جزئيا  الشركة في تحويل قيمة الضريبة املضافة كليا   تتمكن حها بشكل سلبي. أما في حال لم اتتأثر عمليات الشركة وأرب

 ح الشركة ونتائج عملياتها.مما سيؤثر بشكل سلبي على أربا العمالءغيرها، فإنها ستضطر لتحمل قيمة الضريبة غير املحصلة من 
 

 بالسوق والقطاع املخاطر املتعلقة  2-2

 البيئة التنافسيةاملخاطر املتعلقة ب 2-2-1

قيام املنافسين الحاليين أو  لهذا املجال باملنافسة العالية، وبالتالي فإنه في حا ويتسم، ري تطوير العقاالوتنفيذ يتمثل النشاط الرئيس للشركة في إدارة 
تكون قادرة على منافسة تلك الشركات، مما يؤدي إلى ها لن فإن ،أفضل من تلك التي تقدمها الشركةأو حلول  تنافسيةأو شروط أسعار املحتملين بتقديم 

 .ومركزها املالي ونتائج عملياتها هاأثير سلبا  على أرباحخفض حصة الشركة في السوق وبالتالي الت
   

 االقتصادية املخاطر  2-2-2

، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر عوامل شركة على عدد من العوامل املرتبطة بالظروف االقتصادية في اململكة عموما  للملتوقع يعتمد األداء املستقبلي ا
ي ونصيب الفرد من الدخل وما إلى ذلك.  تعتمد االقتصادات الكلية والجزئية للمملكة بصفة أساسية على النفط  التضخم ونمو الناتج املحلي اإلجمال

 مباشرا   سلبية تحدث في أسعار النفط أثرا   الصناعات البترولية التي ال تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج املحلي اإلجمالي، ولهذا يكون ألي تذبذباتو 
ركة بسبب عملها داخل النظام  بدورها على األداء املالي للش ، والتي ستؤثر سلبا  بشكل عام الخطط ونمو االقتصاد السعودي واإلنفاق الحكوميعلى  وجوهريا  

لسكاني  ، يعتمد النمو املستمر لالقتصاد السعودي على عدة عوامل أخرى تتضمن النمو اقتصادي السعودي املتأثر بمعدالت اإلنفاق الحكومي.  أيضا  اال
  على االقتصاد، مما سيؤثر سلبا   كبيرا   العوامل أثرا   املستمر واستثمارات القطاعين العام والخاص في البنية التحتية، ولهذا سيكون ألي تغيير في أي من هذه 

 بدرجة كبيرة على أعمال الشركة ونتائج العمليات واملركز املالي للشركة وتطلعاتها املستقبلية. 
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 املخاطر املتعلقة باألوضاع السياسية واألمنية   2-2-3

على الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في اململكة باإلضافة   املالي للشركة يعتمد، ولذلك فإن األداء السعودية تتركز أعمال الشركة في اململكة العربية
عاني العديد من دول الشرق األوسط من عدم االستقرار السياس ي أو األمني في الوقت ت. للظروف االقتصادية العاملية التي تؤثر بدورها على اقتصاد اململكة

االقتصادية والسياسية في تلك البلدان أو أي بلدان أخرى لن يكون لها تأثير سلبي على األسواق في اململكة وبالتالي  الظروف الحاضر، وال يوجد ضمانات بأن 
 شركة ونتائج عملياتها. التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال ال

 
 
 مخاطر التغير في األنظمة والقوانين ذات العالقة  2-2-4

نظمة والقوانين التي قد تتغير أو يتم تحديثها من قبل الجهات املختصة. عربية السعودية، تخضع الشركة لعدد من األ كغيرها من الشركات العاملة في اململكة ال 
بشكل سلبي في حال حدوث  ستتأثرلجهات الرسمية ذات العالقة من حين إلى آخر. وعليه فإن أعمال الشركة كذلك، فقد تصدر قوانين وأنظمة جديدة من ا

 إضافية لها تأثير مباشر على أداء وربحية الشركة. من األنظمة ذات العالقة أو استحداث أنظمة أي تغير جوهري ألي
 
 مخاطر التقدير والتثمين العقاري  2-2-5

م )وملزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى القس م2019يونيو  30مليون ريال كما في  329راض ي ومشروعات عقارية تبلغ أكثر من لدى الشركة استثمارات في أ
 من الصعب التنبؤ بقيمة األصول العقارية ، وبما أنه "ةشاريع الشركة الحالي( "م 2-  6-  3العقارية" والقسم رقم )( "العقارات اململوكة لشركة سمو 7-3رقم )

ر الوقت وتتأثر بعوامل  ة لألسواق العقارية التي تخضع للتغيير بمرو بسبب الطبيعة الفردية لكل عقار وبسبب الخصائص املحلية واإلقليمي بشكل دقيق 
ألنها تنبني على االفتراضات   لشكوك جوهرية نظرا  التقييم العقاري تخضع  تقديرات ، هذا باإلضافة إلى أن تقدير والتثمين املستخدمةمتعددة تتضمن طرق ال

أو تبين  م املالية ألي سبب من األسباب سالفة الذكر لشركة العقارية عن القيم املثبتة في القوائ. وعليه في حال انخفض تقييم أصول اتكون خاطئة ربماالتي 
، فإن ذلك     ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.الشركة على قيمة وجوهريا  سلبا  سيؤثر أن تقييمها الحالي لم يكن دقيقا 

 
 مخاطر رسوم األراض ي البيضاء  2-2-6

ه  01/03/1441وبتاريخ  ي البيضاء )غير املطورة(م( قرارا  بفرض رسوم على األراض 11/2015/ 24 هـ )املوافق12/02/1437مجلس الوزراء بتاريخ أصدر 
بيضاء في  . وعليه في حال تملكت الشركة ألراض ي  صدر قرار مجلس الوزراء بتعديل الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراض ي البيضاءم(  2019/ 29/10)املوافق  

تطويرها بشكل فوري، كما أن أسعار األراض ي البيضاء قد تكون عرضة  طبيق الرسوم عليها إذا لم تتمكن الشركة من سياق نشاطها، فإنها ستكون عرضة لت
 لالنخفاض بسبب هذا القرار، الش يء الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي.

 .هذه النشرة تى تاريخ  لشركة على عدم امتالكها ألية أراض ي بيضاء حهذا وتؤكد ا
 
 املخاطر املتعلقة بفرض رسوم وضرائب أخرى   2-2-7

ل، وفي حال تم تخضع أعمال الشركة حاليا  لضريبة القيمة املضافة، ومن املحتمل فرض رسوم وضرائب أخرى على الشركات من قبل الحكومة في املستقب
  على أرباح الشركة الصافية.  وجوهري ك سيؤثر على بشكل سلبي  فرض ضرائب أو رسوم جديدة على الشركات بخالف املطبق حاليا، فإن ذل

 
 صعوبة تسييل االستثمارات العقارية  2-2-8

ات األخرى، خاصة  في ظل تباطؤ الطلب على األراض ي والعقارات  تعتبر االستثمارات العقارية بطبيعتها استثمارات طويلة املدى يصعب بيعها مقارنة  باالستثمار 
، مما سيزيد   املحفظةد تجعل الطبيعة املتغيرة لظروف السوق في اململكة، ولهذا ق العقارية للشركة وعقاراتها التجارية في وضع غير مالئم في أي وقت مستقبال 

 ها املستقبلية.أثير بشكل سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتمن صعوبة تسييل استثمارات الشركة العقارية، وبالتالي الت
 
 مخاطر حدوث الكوارث الطبيعية كالسيول والزالزل واألحداث األخرى  2-2-9

تلحق قد والحرائق وغيرها من األحداث الكارثية التي كالسيول والزالزل والعواصف ث كوارث طبيعية خارجة عن نطاق سيطرتها دو قد تتعرض الشركة إلى ح
كما أن حدوث أيا  من   .نتائجها التشغيليةعلى  مما يؤثر سلبا  سير عمل مشاريع وعمليات الشركة  ثير سلبا  علىوبالتالي التأأو مشاريعها، ضرر بمرافق الشركة 

كاليف إضافية وذلك لتصحيح تلك األضرار، األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع املصاريف وانخفاض ربحية الشركة بشكل  يؤدي إلى تكبد الشركة تس تلك الكوارث
 حتمي.

 سعار الفائدة مخاطر تذبذب أ 2-2-10

، سواء  الثابتة أو املتغيرة الت ي تستحق للجهات املمولة للشركة قد تتغير أسعار الفائدة تبعا  للمتغيرات االقتصادية أو السياسية أو التنظيمية محليا  أو عامليا 
 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها املالي وربحيتها. وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف التمويل الذي تحتاجه الشركة، مما سيكون له أثر سلبي 
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 املخاطر املتعلقة باألسهم املطروحة  2-3

 )شركة سمو القابضة( الكبير السيطرة الفعلية من ِقبل املساهم مخاطر  2-3-1

تأثير لوحدها على جميع املسائل التي من أسهم الشركة بعد الطرح، لذلك سيكون بمقدورها ال %68.6 نسبة املساهم الرئيسشركة سمو القابضة، متلك تس
السيطرة  هذه املؤسسين لممارسة وبما أن مصالح املالك املؤسسين قد تختلف بشكل كبير عن مصالح املساهمين الجدد، فإن ملساهمين، تتطلب موافقة ا

ة ما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة واملوافقة واملصادقكبير على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها، بسلبي يمكن أن يكون له تأثير  على نحو
ض القحطاني، يملك  يكما أن هنالك مستثمر واحد، هو السيد/ عارأس مال الشركة وبنود نظامها األساس ي.  ، وتعديلاملهمةعقود وعمليات الشركة  على

هري على  تأثير سلبي وجو   هذه السيطرة بطريقة يكون لهاالذي ربما يستخدم  و ،  بعد الطرح  %69.88و  من الشركة قبل الطرح   %99.82بشكل غير مباشر حوالي  
 أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائجها التشغيلية.

 
 مخاطر سيولة أسهم الطرح 2-3-2

الشركة بعد انتهاء   وجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق فاعلة ومستمرة لتداول أسهمتال يوجد حاليا  ولم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة، وال 
 . جوهري بشكل سلبي ان سيولة وسعر تداول أسهم الشركة ستتأثر   ، فإنلتداول أسهم الشركةوذا سيولة عالية  ا  نشطسوقا  سوق ال يكن فترة الطرح، وإذا لم 

 
 مخاطر اقتصار التداول على املستثمرين املؤهلين 3- 2-3

غيرهم، الش يء الذي يقلل من أعداد املتداولين  التداول فيها على فئة املستثمرين املؤهلين فقط دون    تنوي الشركة إدراج أسهمها في السوق املوازية والتي يقتصر
 وبالتالي حجم التداول في السهم، مما سيؤثر بشكل سلبي جوهري على سيولة وسعر تداول سهم الشركة.

 
 مخاطر عدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة وتذبذب سعر السهم 2-3-4

كيد بأن سعر الطرح سيكون مساويا  للسعر الذي سيتم تداوله في السوق بعد عملية ال يوجد أي تأسهم الشركة كما أنه  لحالي سوق لتداول أال يوجد في الوقت ا
  طرح قد بعد ال السهم الطرح وقد ال يتمكن املستثمرون من القيام بإعادة بيع األسهم التي اكتتبوا فيها بنفس سعر الطرح أو بسعر أعلى منه. حيث أن سعر 

تغير األنظمة الحكومية أو سيولة السوق، أو خارجة عن سيطرة الشركة بما في ذلك الوضع العام لالقتصاد، أو أخرى بعوامل أو أداء الشركة ونتائجها بيتأثر 
 .غيرها

 
 توزيع األرباح عدم مخاطر  2-3-5

ال واحتياطيات الشركة ر األرباح املستقبلية والوضع املالي ومتطلبات رأس امليعتمد التوزيع املستقبلي لألرباح على عدة عوامل تشمل على سبيل املثال ال الحص
 مهمةغيرها من العوامل ذات الصلة والتي قد يعتبرها مجلس اإلدارة تحليل الفرص واالحتياجات االستثمارية و القابلة للتوزيع واألوضاع االقتصادية العامة و 
. وال أم ال  ة العامة للمساهمين بتوزيع أرباح في املستقبلة للجمعيرر مجلس اإلدارة فيما إذا كان سيرفع أي توصيبين الحين واآلخر، والتي على أساسها سوف يق

ستتم املوافقة من قبل املساهمين في اجتماعات الجمعية العامة على بأن مجلس اإلدارة سيوص ي بتوزيع أرباح أو أنه تقدم الشركة أي ضمان على اإلطالق 
 في أي عام محدد.  كتوزيعات أرباح ار املبالغ التي سيتم دفعهادارة بتوزيع أي أرباح، كما ال تقدم أي ضمان بشأن مقدتوصية مجلس اإل 

 
 بيع أو طرح أسهم إضافية مستقباًل مخاطر  2-3-6

، فمن املحتمل أن يؤدي  ء خسائرأو إلطفا  إصدار أسهم جديدة في املستقبل لغرض التوسع في أنشطة الشركة  زيادة رأس مالها عن طريق  في حال قررت الشركة
ة املساهمين في الشركة في حال عدم استثمارهم في األسهم الجديدة في ذلك ال ذلك إلى   حين.التأثير سلبا  على سعر السهم في السوق أو تدني نسبة ملكي 

يؤثر سلبا  على حتها أو مصلحة املساهمين، األمر الذي سكما أن الشركة قد ال تتمكن من زيادة رأس مالها في الوقت الذي تحتاجه أو بالشكل الذي يخدم مصل
 توقعات الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي.
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 مخاطر بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية الطرح 2-3-7

ن تاريخ بدء تداول أسهم  ر تبدأ ملفترة حظ من أسهم الشركة، سيخضع هذا املساهم  %5أكثر من لك تيم)شركة سمو القابضة( للشركة مساهم واحد كبير 
فإنه ، . إال أنه وبعد انتهاء فترة الحظريمتلكها، حيث لن يكون بمقدوره التصرف في أي من أسهمه التي املوازية وتستمر ملدة اثني عشر شهرا   في السوق  الشركة

حدوث مثل هذا األمر، فإن    دد كبير من األسهم في السوق أو تم توقعلجزء كبير من أسهمه، وفي حال تم بيع ع  هذا املساهم الكبير بيع  ال يوجد ما يضمن عدم  
 ذلك سيؤثر بشكل سلبي على سعر سهم الشركة.

 
 
 مخاطر االنتقال إلى السوق الرئيسية   2-4

 
 مخاطر عدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال إلى السوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية 2-4-1

باالنتقال إلى السوق الرئيسية، ولتتمكن الشركة من االنتقال يجب عليها استيفاء املتطلبات    النظامية بموجب قواعد اإلدراجبعد مض ي الفترة    الشركة  قد ترغب
الجهات الرقابية على  إضافية مستقبلية قد تفرضها  يةنظاماملتطلبات أو أي متطلبات  تلكالنظامية  وبالتالي فإنه في حال عدم تمكن الشركة من استيفاء 

وبما أن السوق املوازية حتى تاريخ نشرة اإلصدار هي سوق يقتصر فيها التداول  إلى السوق الرئيسية. تتمكن من االنتقال ، فإن الشركة لن  ركة أو السوق الش
 اتهملى سيولة سهم الشركة وقيبالتالي التأثير سلبا  عجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في السوق الرئيسية و حعلى املستثمرين املؤهلين فقط، فإن  

 السوقية.
 
 املخاطر الخاصة برغبة الشركة في االستمرار في السوق املوازية  2-4-2

رئيسية،  قد تكون الشركة مستوفية للشروط الخاصة باالنتقال إلى السوق ال   وبعد مض ي الفترة النظامية بموجب قواعد اإلدراجبعد اإلدراج في السوق املوازية،  
هي سوق يقتصر  حتى تاريخ نشرة اإلصدار  وعدم االنتقال للسوق الرئيسية. وبما أن السوق املوازية    كشركة مدرجة في السوق املوازيةاالستمرار  ولكنها ترغب في  

 على سيولة سهم ة وبالتالي التأثير سلبا  فيها التداول على املستثمرين املؤهلين فقط، فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في السوق الرئيسي
 الشركة وقيمته السوقية.

  



14 
 

 
 الشركة  -3

 ملحة عن الشركة   3-1

ه )املوافق  15/07/1427بموجب عقد التأسيس املؤرخ في  تأسست شركة سمو العقارية )"الشركة" أو "سمو العقارية"( بداية  كشركة ذات مسؤولية محدودة  
( خمسمائة ألف ريال سعودي مقسم  500.000برأس مال بلغ )  م(، 18/06/2007ه )املوافق  03/06/1428ر بتاريخ  م( والسجل التجاري الصاد09/08/2006
  ( خمسمائة ريال سعودي وجميعها حصص عادية نقدية تم توزيعها بين كل من شركة سمو 500( ألف حصة متساوية القيمة، قيمة كل منها )1.000إلى )

قرار ل  ووفقا  ( )الشريك الثاني(. %50، وعايض بن فرحان بن مبارك آل سعد القحطاني )يمتلك ما نسبته (األول  ريكالش)( %50القابضة )تمتلك ما نسبته 
هـ )املوافق  08/1429/ 11هـ( بتاريخ  1429( لعام )63الشركاء املثبت لدى كاتب العدل املكلف بالعمل بالغرفة التجارية الصناعية باملنطقة الشرقية بالعدد )

 .%5والشريك الثاني    %95ريك األول ن لتصبح نسبة ملكية الشيعادة توزيع الحصص فيما بين الشريكإ تم( تم  13/08/2008
م( من شركة ذات مسؤولية محدودة 01/2010/  19هـ )املوافق  02/1431/  04( وتاريخ  38تحولت الشركة بموجب قرار معالي وزير التجارة واالستثمار رقم )ق/ 

( وتاريخ  2051034841وتم تسجيلها بموجب شهادة السجل التجاري رقم ) ر الخببسجل الشركات املساهمة بمدينة  وتم قيدهاإلى شركة مساهمة مقفلة، 
 م(.  18/06/2007ه )املوافق  03/06/1428

دفوعة هم عادي م( خمسة وعشرون مليون س25.000.000( مائتان وخمسون مليون ريال سعودي مقسم إلى )250.000.000يبلغ رأس مال الشركة الحالي )
 ( عشرة رياالت للسهم الواحد.10) تبلغ القيمة بالكامل وبقيمة اسمية

 :كالتاليوعنوانه الشركة الرئيس في مدينة الخبر  مقرويقع 
 

 شركة سمو العقارية 
 شارع األمير تركي بن عبد العزيز  –الخبر 

 الدور السابع  –برج سمو 
          31952، الخبر 250ص.ب. 

 ية  ربية السعوداململكة الع
 +  966 13  8878888هاتف: 
 +  966 13  8878080فاكس: 

  info@sumou.com.saالبريد اإللكتروني: 
 www.sumou.com.saاملوقع اإللكتروني:  

 
 

 سمو القابضة يوضح موقع "سمو العقارية" داخل املجموعة   لشركةالوصف التنظيمي  3-2

وشركة بيسان لالستثمار  %1بنسبة ، وشركة سمو املجتمع %98 ةنسببة سمو القابضة ركات هي شركقبل ثالث ش شركة سمو العقارية هي شركة مملوكة من
. %1  بنسبة التجاري والعقاري   أدناه. بالشكل إحدى الشركات التابعة لشركة سمو القابضة، كما هو موضح سمو العقارية  وعليه تعتبر  أيضا 

 

 ضح موقع شركة سمو العقاريةشركة سمو القابضة يو : الوصف التنظيمي ل 1-3الشكل  
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 مراحل تأسيس الشركة وتغيرات رأس املال 3- 3

 :امللكية ورأس املال منذ تاريخ تأسيس الشركةفيما يلي عرض للتغيرات التي طرأت على هيكل 
ض بن فرحان بن مبارك آل سعد القحطاني تحت  ذات مسؤولية محدودة بين كل من شركة سمو القابضة والسيد/ عاي الشركة كشركة تأسست  •

م( والسجل التجاري  09/08/2006ه )املوافق 15/07/1427املؤرخ في ة سمو العقارية( وذلك بموجب عقد التأسيس االسم التجاري )شرك
 م(. 18/06/2007ه )املوافق  03/06/1428الصادر بتاريخ  

 
 عند التأسيس. كةالشر  ملكية هيكل: 1 - 3جدول            

 النسبة اإلجمالي قيمة الحصة )ريال( عدد الحصص  الشركاء
 %50 250.000 500 500 شركة سمو القابضة
 %50 250.000 500 500 فرحان بن مبارك القحطانيالسيد / عايض بن 

 %100 500.000 500 1.000 اإلجمالي
     املصدر: عقد تأسيس الشركة  

 
م( صدر قرار الشركاء املثبت لدى كاتب العدل املكلف بالعمل بالغرفة التجارية الصناعية باملنطقة 2008/ 13/08هـ )املوافق  11/08/1429بتاريخ   •

إعادة توزيع الحصص بين   ت( السادسة من عقد التأسيس واملتعلقة برأس املال، حيث تم 6هـ( بتعديل املادة )1429( لعام )63بالعدد )الشرقية 
 سب امللكية كما هو مبين في الجدول أدناه.الشريكين لتصبح ن

 
 (م13/08/2008 املوافق) ه11/08/1429 بتاريخ كما ملكية الشركة هيكل2 – 3جدول           

 النسبة اإلجمالي )ريال( الحصة قيمة الحصص عدد الشركاء

 %95 475,000 500 950 شركة سمو القابضة
 %5 25,000 500 50 ن مبارك القحطانيالسيد / عايض بن فرحان ب

 %100 500,000 500 1.000 اإلجمالي
     املصد: قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة  

 
وتمت  تم تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة  م(  19/01/2010ه )املوافق  04/02/1431( وبتاريخ  38رقم )ق/واالستثمار  بموجب قرار وزير التجارة   •

( مائة وخمسون  150.000.000( عشرة رياالت للسهم الواحد ليصبح رأسمال الشركة )10لحصص إلى أسهم بقيمة )ملال بعد تحويل ازيادة رأس ا
( عشرة رياالت سعودية وجميعها 10( خمسة عشر مليون سهم متساوية القيمة، قيمة كل منها )15.000.000مليون ريال سعودي مقسم إلى )

( مائة وتسعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف  149.500.000مت تغطية الزيادة البالغ مقدارها )ع النواحي، وقد تة متطابقة من جميأسهم عادي
( تسعة 9.500.000( مائة وأربعين مليون ريال سعودي من األرباح املبقاة وتحويل مبلغ )140.000.000ريال سعودي من خالل تحويل مبلغ )

 ليصبح هيكل ملكية الشركة على النحو التالي: ءحساب جاري الشركاف ريال سعودي من  ماليين وخمسمائة أل
 

 ( م04/01/2010 املوافق) ه18/01/1431 بتاريخ كما ملكية الشركة هيكل: 3-3جدول                
 )بالريال(قيمة األسهم  عدد األسهم الجنسية نسبة التملك  املساهمون** م
 141.000.000 14.100.000 سعودية %94 شركة سمو القابضة 1
 1.500.000 150.000 سعودية %1 شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري  2
 1.500.000 150.000 سعودية %1 شركة سمو املجتمع 3
 1.500.000 150.000 سعودية %1 شركة سمو لالستثمار 4
 1.500.000 150.000 سعودية %1 الخليجيون لالستثمار العقاري شركة املطورون  5
 1.500.000 150.000 سعودية %1 شركة مطوري املدن لالستثمار العقاري  6
 1.500.000 150.000 سعودية %1 شركة مطوري البلد لالستثمار العقاري  7

 150.000.000 15.000.000 ___________ %100 اإلجمالي
 الشركاء بتحول الشركة إلى مساهمة املصدر: قرار 

   .املساهمة الشركات في( شركاء/شريك) كلمة  من بدال  ( ون مساهم/مساهم) كلمة داماستخ  يتم**
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م( تنازلت شركة سمو لالستثمار عن أسهمها لصالح شركة سمو القابضة ليصبح هيكل ملكية 06/03/2010ه )املوافق 03/1431/ 20بتاريخ  •

 موضح في الجدول التالي:الشركة كما هو 
 

 ( م06/03/2010 املوافق) ه20/03/1431 بتاريخ كما الشركة ملكية هيكل: 4 - 3جدول                
 قيمة األسهم )بالريال( عدد األسهم الجنسية نسبة التملك  املساهمون  م
 142.500.000 14.250.000 ةسعودي %95 شركة سمو القابضة 1
 1.500.000 150.000 ةسعودي %1 شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري  2
 1.500.000 150.000 ةسعودي %1 شركة سمو املجتمع 3
 1.500.000 150.000 ةسعودي %1 شركة املطورون الخليجيون لالستثمار العقاري  4
 1.500.000 150.000 ةسعودي %1 شركة مطوري املدن لالستثمار العقاري  5
 1.500.000 150.000 ةسعودي %1 شركة مطوري البلد لالستثمار العقاري  6

 150.000.000 15.000.000 ___________ %100 اإلجمالي
     الشركة إدارة املصدر: 

 
م( تنازلت كل من شركة املطورون الخليجيون لالستثمار العقاري وشركة مطوري املدن لالستثمار  05/08/2017ه )املوافق  13/11/1438بتاريخ   •

 عقاري عن أسهمهم لصالح شركة سمو القابضة ليصبح هيكل ملكية الشركة كما يلي:العقاري وشركة مطوري البلد لالستثمار ال
 

 ( م05/08/2017 املوافق) ه13/11/1438 بتاريخ كما الشركة ملكية هيكل 5 - 3جدول 
 قيمة األسهم )بالريال( عدد األسهم الجنسية نسبة التملك  املساهمون  م
 147.000.000 14.700.000 ةسعودي %98 القابضةشركة سمو  1
 1.500.000 150.000 ةسعودي %1 شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري  2
 1.500.000 150.000 ةسعودي %1 شركة سمو املجتمع 3

 150.000.000 15.000.000 ___________ %100 اإلجمالي
     الشركة إدارة املصدر: 

 
 
 

مائة وخمسون  ( 150.000.000)زيادة رأس مال الشركة من  على وافقت الجمعية العامة ( م16/10/2017)املوافق ه 01/1439/ 26بتاريخ و  •
( ثالثة وسبعون  73.456.645مبلغ قدره ) ريال سعودي، وذلك عن طريق رسملة    مليون   مئتان وخمسون   (250.000.000)مليون ريال سعودي إلى  

مليون  ( ستة وعشرون 26.543.355ومبلغ قدرة )األرباح املحتجزة خمسة وأربعون ريال من مائة و تسون وأربعمائة وستة وخمسون ألف و يمل
من االحتياطي القانوني، وبذلك أصبح هيكل ملكية الشركة كما بتاريخ هذه  وخمسمائة وثالثة وأربعون ألف وثالثمائة وخمسة وخمسون ريال

 النشرة كما يلي: 
 

 . الشركة  في نيالحالي نياملساهم ملكية تفاصيل: 6-3جدول 
 بعد الطرح قبل الطرح  املساهمون الحاليون 

القيمة األسمية   عدد األسهم
 )بالريال السعودي(

نسبة امللكية 
 املباشرة 

نسبة امللكية غير 
 باشرة امل

 القيمة األسمية  عدد األسهم
 )ريال سعودي( 

نسبة امللكية 
 املباشرة 

نسبة امللكية 
 باشرةاملير غ

 - 68.6 171.500.000 17.150.000 - % 98 245.000.000 24.500.000 شركة سمو القابضة 
شركة بيسان لالستثمار 

 التجاري والعقاري 
250.000 2.500.000 1 % 5 % 175.000 1.750.000 0.7 % 3.47 % 

 - % 0.7 1.750.000 175.000 - % 1 2.500.000 250.000 شركة سمو املجتمع
 % 3.47 % 70 175.000.000 17.500.000 % 5 % 100 250.000.000 25.000.000  اإلجمالي
         الشركة إدارة املصدر: 
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 أنشطة الشركة  3-4

لى  ( التشييد. وتمارس الشركة هذه األنشطة بعد الحصول ع2( األنشطة العقارية و 1:  هيبحسب ما يرد في نظامها األساس ي ألجلها الشركة األغراض التي كونت إن 
 املعنية.التراخيص الالزمة من الجهات املختصة 

 :وفقا  لشهادة السجل التجاري تم الترخيص للشركة القيام بما يليو 
ة  سكنية، يشمل )املدارس، املستشفيات الفنادق( إنشاء املطارات ومرافقها، اإلنشاءات العامالاإلنشاءات العامة للمباني السكنية، اإلنشاءات العامة للمباني غير 

 سكنية.السكنية الحديدية، انشاءات املباني الجاهزة في املواقع، ترميمات املباني السكنية وغير الللمباني غير 
 

، كما قامت الشركة باستخراج سجل تجاري لفرع في مدينة الرياض لكنه لم  جدة  مدينة فيوفرعها في مدينة الخبر  يتزاول الشركة أنشطتها من خالل مقرها الرئيس 
 ، وقد تم استخراج شهادات سجل تجاري مستقلة في كل منطقة إدارية تزاول الشركة أنشطتها فيها.تتاح أو استخدام هذا الفرع حتى تاريخ هذه النشرة يتم اف

 أصول أو ممتلكات خارج اململكة. أي  النشرة، ال تزاول الشركة أي نشاط خارج اململكة وليس لديها وكما بتاريخ هذه 
 

 :يلي ما منها عديدة  مهام ذلك ويشمل السعودية، العربية اململكة في العقارات تطوير إدارة املقاوالت من العقارات و  في الحالي ةالشرك نشاط يتمثل
 البنية التحتية )الصرف الصحي واملياه والكهرباء وغيرها(، وكذلك أعمال البنية الفوقية.إدارة تطوير وتنفيذ أعمال  •
 ل بغرض اعتمادها تمهيدا  إلرسال طلبات عروض األسعار.واالستشارية وعرضها على العمي إعداد قائمة باملكاتب الهندسية •
 لجان لطرح مناقصة اختيار االستشاريين.  إعداد العقود الخاصة باالستشاريين والتجهيز للطرح في مناقصة وإعداد •
 جدول التدفق والبرنامج الزمني للمشروع. إعداد برنامج العمل لتطوير املشروع وتحديد التكلفة التقديرية األولية وإعداد  •
 العمل مع املكتب الهندس ي لوضع برنامج العمل الذي بموجبه يتم إعداد التصاميم واملخططات لجميع مراحل املشروع.  •
دار التوصيات  ارة جميع أعمال التنفيذ خالل جميع مراحل التطوير، وتقديم تقارير شهرية )فنية ومالية( للعميل عن سير عمل املشروع، وإصإد •

 الالزمة إلى العميل بصدد أي إجراء واجب اتخاذه.
ام بأعمال حصر املهام والكميات وإيجاد آلية متابعة ومراجعة التصاميم واملخططات والدراسات التفصيلية للمشروع مع املكتب الهندس ي، للقي •

 د التصميم واملخطط النهائي. لسهولة مراجعة جداول الكميات املراد تنفيذها والرفع بتوصية للعميل العتما
 املساعدة في حل املشاكل واملعوقات املتعلقة بعملية التطوير والتنفيذ في حالة وجودها.  •
 االستشاريين وإجراءات املعاينة النهائية وإجراءات التجريب والتشغيل. رفع املستخلصات بعد اعتمادها من قبل   •
 .لإلفراغأرض املشروع إلى قطع قابلة العمل على اإلجراءات واملتطلبات الالزمة بتقسيم  •
 يرها.الوحدات السكنية املختلفة من فلل ودوبلكسات وإقامة مجمعات سكنية تجارية وصناعية واستثمارها وإدارتها أو تأجإقامة  •
 ر.إقامة وشراء وتملك وإدارة وصيانة وتشغيل املشاريع السياحية والترفهية والفندقية وإدارتها سواء  للشركة أو للغي •

 
بنسبة  سواء  ذلك بشكل مباشر أو من خالل مشاريع مشتركة،  ه في بعض املشاريع التي ترى الشركة قوة جدواها االقتصادية تدخل فيها كشريك مستثمر كما أن
 ، كذلك تقوم الشركة باالستثمار في األراض ي لغرض بيعها. من مشروع إلى آخر تتفاوتمعينة 

 
 إيرادات الشركة  3-5

ويوضح  ر، والتي يتم احتسابها كنسبة من تكلفة التطوي املشاريع  إدارة املقاوالت من العقارات و اس ي من األتعاب املستحقة عن الشركة بشكل أستتمثل إيرادات 
 . م2019م و2018والنصف األول لعامي   م2018و م2017ي الجدول التالي تفاصيل إيرادات الشركة لعام

 
 م 2019يونيو  30كما في  م 2018يونيو  30كما في  م 2018سمبر دي 31 كما في م  2017ديسمبر  31كما في   البند 

 81.801.461 82.528.257 171.152.797 13.646.019 املقاوالت من العقارات  

 13.475.345 37.007.675 86.596.516 88.273.209 إدارة املشاريع  

 - - 50 11.250.000 أخرى 

 95.276.806 119.535.932 257.749.363 113.169.228 املجموع 
 م2019م والنصف األول من عام 2018املصدر: القوائم املالية املراجعة لعام 
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، من بداية املشروع وحتى نهايته املختلفةقيام شركة سمو العقارية باستالم املشروع كمقاولة متكاملة تشمل جميع أعمال التنفيذ في املقاوالت من العقارات تتمثل و 
املقاوالت من إيرادات الشركة وعليه فإن  ،بتعيين مقاولين من الباطن لتنفيذ املهام املختلفة كما تقوم بدور إدارة املشروع في الوقت نفسهرية العقاحيث تقوم سمو 

إدارة تطوير املشروع فقط  القيام بدور من العقارات تحسب من خالل احتساب إجمالي تكاليف املشروع مضافا  إليها هامش ربح محدد. أما إدارة املشاريع فتتمثل في 
يتعلق . أما فيما  ق عليها مع العميلافم االتاملشروع يت ة  تكلفكنسبة محددة من إجمالي  العقارية  الخاص بسمو  دون الدخول في أي أعمال تنفيذية ويحسب فيها اإليراد  

مئتان وخمسون ألف ريال سعودي، فهي عبارة عن أرباح بيع حصة ( إحدى عشر مليون و 11.250.000ببند اإليرادات األخرى املبين في الجدول أعاله والبالغ )
 . %45نسبة أرباح بلغت الشركة حققت حيث وعشرون مليون ريال سعودي، ( خسمة 25.000.000ة بمبلغ إجمالي قدره )استثمارية في مشروع تالل مك

  
 مشاريع الشركة  3-6

 مشاريع الشركة التي تم تنفيذها  3-6-1

املشاريع  ( من تطوير وبيع واستثمار أراض ي وعقارات وتطوير البنى التحتية لعدد من م2006سنوات من تاريخ تأسيسها )عام  عشرأكثر من تمكنت الشركة خالل 
حول بعض  . وفيما يلي نبذة  املتنوعة التي تخدم املجاالت الصناعية والتجارية والسكنية في كل من املنطقة الشرقية والوسطى والغربية من اململكة العربية السعودية

 .أو إدارة تطويرها املشاريع العقارية التي قامت الشركة بتطويرها
 

 مشروع اندسكوم   ❖
البنية التحتية   واالستشاريين واملقاولين لتطوير  النظاميةبإدارة تطوير مشروع اندسكوم، وذلك من خالل اإلشراف واملتابعة مع الجهات رية قامت شركة سمو العقا

عات وسكن  ة أرض ما بين تجارية وصناعية ومستودعقط 497 املشروع يضم متر مربع، 1.851.093روع يمتد على مساحة إجمالية تبلغ ملشروع اندسكوم، وهو مش
  يقع املشروع .خرى عمال، باإلضافة إلى احتوائه على كامل الخدمات من كهرباء وماء وهاتف وصرف صحي وتصريف األمطار وإنارة وغيرها من املرافق والخدمات األ 

   م.2009نجاز املشروع في عام إتم  وقد  السريع. بقيق -دمام على طريق ال
 

 مشروع الجودي   ❖
الجبيل السريع، ويتميز بموقعه الفريد من   -يعتبر مشروع الجودي من أهم املشاريع التجارية والسكنية في املنطقة الشرقية، حيث يقع املشروع على طريق الدمام 

قامت شركة   .متر مربع 190.000بلغ ى مساحة إجمالية تسعودية، متوسطا  ثالث مدن رئيسية هي الدمام والخبر والظهران، يمتد علخالل قربه من شركة أرامكو ال
املشروع  تطوير البنية التحتية لهذا واالستشاريين واملقاولين ل النظاميةاإلشراف واملتابعة مع الجهات  بإدارة تطوير مشروع الجودي، وذلك من خالل سمو العقارية 

 م.2010نجاز هذا املشروع في عام إتم وقد واملتنوعة للمستخدمين النهائيين. باالعتبار الحاجات املتعددة  مع األخذألعلى وأحدث املعايير بشكل متكامل وفقا  
 

 مشروع روفان   ❖
تلفة ألغراض تجارية وسكنية ومساجد وحدائق، يمتد  يقع مشروع روفان وسط مدينة الدمام على طريق امللك سعود، يوفر املشروع قطع أراض ي بمساحات مخ 

اإلشراف واملتابعة مع الجهات بإدارة تطوير مشروع روفان، وذلك من خالل قامت شركة سمو العقارية  .متر مربع 455.255املشروع على مساحة إجمالية تبلغ 
   م.2011نجاز املشروع في عام إتم وقد امل. تطوير البنية التحتية للمشروع بشكل متكواالستشاريين واملقاولين ل النظامية

  
 مشروع مشارف الخزامى  ❖

يوفر املشروع قطع أراض ي بمساحات مختلفة   .متر مربع 2.989.642 بنحو يقع مشروع مشارف الخزامى غرب مدينة الرياض في حي عرقة بمساحة إجمالية تقدر 
 .م2011و م2010لحصري للمخطط، وذلك خالل العامين  قامت شركة سمو العقارية بدور املسوق ا .ألغراض تجارية وسكنية

 
   مشروع مخطط أرزان ❖

متر مربع، ويعتبر أرزان أحد أفخم األحياء السكنية    92.493يقع مشروع أرزان في حي الحزام األخضر الواقع في مدينة الخبر، ويمتد املشروع على مساحة إجمالية تبلغ  
 .ن األراض ي إلقامة الفلل الفاخرة والقصور عليها ، يحتوي املشروع على مساحات متنوعة مفيه  الخدمات واملرافق الحيويةفي الحزام األخضر، نظرا  لتوفر العديد من  

البنية  تطوير واالستشاريين واملقاولين ل النظاميةاإلشراف واملتابعة مع الجهات بإدارة تطوير مشروع مخطط أرزان، وذلك من خالل قامت شركة سمو العقارية 
   م.2011عام نجاز هذا املشروع في إتم وقد  . للمشروع واملتكاملةية املتميزة التحت
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 مشروع سمو أفنيو    ❖

قامت    .متر مربع  333.590على مساحة إجمالية تبلغ    مشروع سمو أفنيو هو مشروع تجاري متعدد االستخدامات، يقع املشروع على طريق امللك فهد في مدينة الدمام
طوير البنية التحتية  واالستشاريين واملقاولين لت النظاميةع الجهات اإلشراف واملتابعة مرة تطوير مشروع سمو أفنيو، وذلك من خالل دابإشركة سمو العقارية 

 م.  2012نجاز هذا املشروع في عام إتم وقد للمشروع. 
 

 مشروع واحة األعمال    ❖
إدارة تطوير  بمو العقارية  متر مربع، قامت شركة س  300,000الدمام، يمتد املشروع على مساحة  يقع مشروع واحة األعمال في منطقة مركز التجارة واألعمال بمدينة  

نجاز  إالبنية التحتية إلنشاء أبراج تجارية وسكنية. تم    واالستشاريين واملقاولين لتطوير  النظاميةاإلشراف واملتابعة مع الجهات  مشروع واحة األعمال، وذلك من خالل  
   م.2012 هذا املشروع في عام

 
 مشروع رواف   ❖

إدارة تطوير  بمتر مربع، قامت شركة سمو العقارية  648.060تبلغ  إجماليةفي منطقة مكة املكرمة، وهو مخطط تجاري سكني ممتد على مساحة  يقع مشروع رواف 
ملشروع في عام نجاز هذا ا إية التحتية للمشروع، تم بنال واالستشاريين واملقاولين لتطوير النظاميةاإلشراف واملتابعة مع الجهات مشروع رواف، وذلك من خالل 

   .م2013
 
 مشاريع الشركة الحالية   3-6-2

 وفيما يلي نبذة عن( مليون ريال سعودي، 700) منها اإلجماليةالشركة إيراداتوالتي تتجاوز عدد من املشاريع املهمة التي تعمل عليها في الوقت الراهن لدى الشركة 
 املشاريع الحالية للشركة:

 
 مشروع تالل مكة  ❖

  على  املمتدة و  املكرمة مكة  مدينة في الواقعة لألرض القابضة سمو شركة مع التحتية البنية  تطويرإلدارة  اتفاقية بتوقيع العقارية سمو  شركة قامت م 2013 عام في
يار ف على تنفيذ أعمال البنية التحتية واملرافق، بما يشمل اختتقوم الشركة بموجب هذه االتفاقية بإدارة التطوير واإلشرا .مربع متر  املليون  تفوق  إجمالية مساحة

ات القيام بتلك الخدم مقابلشركة سمو العقارية  تستحقو  املختلفة. املشروع أعمال لتنفيذ الشركات وترشيح ملشروعااملقاولين واملكتب االستشاري وتعيين مدير 
مصاريف تدفع للجهات الحكومية، أو املصاريف  وال يشمل هذا املبلغ أية رسوم أو  .عليه املتفق مالاألع تنفيذ جدول  بحسب دفعات على هاسداد  يتم أتعاب رسوم

التحتية واملرافق ورسوم توصيل الخدمات وكافة األعمال املرتبطة بها، ويتم  البنيةاملتعلقة بأعمال وعقود التصاميم واالستشارات وإدارة املشروع، أو تكاليف تنفيذ 
قبل الشركة املالكة لألرض التي يتم تطويرها، وال يترتب على تأخير األعمال محل هذه االتفاقية ر املشروع واملكتب االستشاري واملقاولين مباشرة من  سداد أتعاب مدي

كما   منه  %98از ما نسبته  نجا  تم  حيث  ،التنفيذ   تحت  املشروعيزال    وال  .من قبل املنفذين الفعليين لألعمال أي غرامات أو خصم من مستحقات شركة سمو العقارية
 . م2019عام  بنهايةومن املتوقع استكماله   ،م2019ديسمبر   02بتاريخ 

 
 مشروع أعالي مكة  ❖

 مدينة  في  والواقعة  للعقار  سمو  لشركة  اململوكة  لألرض  التحتية  للبنية  تطوير  إلدارة   للعقار  سمو  شركة  مع  اتفاقية  بتوقيعم  2014  عام  في  العقارية  سمو  شركة  قامت
تقوم الشركة بموجب هذه االتفاقية بإدارة  .تسعمائة وثالثة وسبعون ألف ومئة وثمانية وتسعون متر مربع (973.198والتي تبلغ مساحتها اإلجمالية ) املكرمة ةكم

  املشروع  أعمال لتنفيذ الشركات وترشيح وعملشر االتطوير واإلشراف على تنفيذ أعمال البنية التحتية ، بما يشمل اختيار املقاولين واملكتب االستشاري وتعيين مدير 
  على سدادها  يتم اتعاب الخدمات بتلك القيام مقابل العقارية سمو شركة تستحق .على أن تقوم شركة سمو للعقار بتوقيع عقود تنفيذ أعمال التطوير املختلفة.

ملصاريف املتعلقة بأعمال وعقود التصاميم مصاريف تدفع للجهات الحكومية، أو اوال يشمل هذا املبلغ أية رسوم أو    .عليه  املتفق  األعمال  تنفيذ  جدول   بحسب  دفعات 
ب  التحتية واملرافق ورسوم توصيل الخدمات وكافة األعمال املرتبطة بها، ويتم سداد أتعاب مدير املشروع واملكت   البنيةواالستشارات وإدارة املشروع، أو تكاليف تنفيذ  

 02كما بتاريخ  منه %99.9انجاز ما نسبته  تم حيث ،التنفيذ تحت املشروعيزال  وال .تطويرها قبل الشركة املالكة لألرض التي يتماالستشاري واملقاولين مباشرة من 
 من هذا املشروع.  %17.5نسبته والجدير بالذكر أن شركة سمو العقارية تمتلك ما .  م2019عام  بنهاية، ومن املتوقع استكماله م2019ديسمبر 
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 التعمير العقاري األول صندوق رياض مشروع   ❖
  الواقعةلألرض )مقاولة متكاملة( تطوير البنية التحتية لتنفيذ وإدارة  شركة اإلنماء لالستثمارم قامت شركة سمو العقارية بتوقع اتفاقية مع 25/05/2017بتاريخ 

بتنفيذ  تلتزم شركة سمو العقارية بموجب هذه االتفاقية  .مليون متر مربعثة ( ثال3,000,000تمتد على مساحة إجمالية تبلغ ) والتي الرياضبمدينة في حي الرمال 
 :فقا  للتاليو  .البنية التحتية للمشروعتطوير أعمال وإدارة 

إعدد قائمة باملكاتب   قديرية األولية للمشروع، والبرنامج الزمني للمشروع،والتي تشمل إعداد برنامج التصميم، وإعداد التكلفة األولية التأعمال إدارة التطوير  .1
التصاميم واملخطاطات والتنسيق مع املكتب الهندس ي املعين من قبل الصندوق وكذلك التنسيق مع املصمم الختيار التصميم املناسب، ومتابعة ومراجعة  الهندسية  

، وكذلك االجتماع مع املستشارين  واملخطط النهائي العتماد التصميم وتقديم التوصيات ملدير الصندوق س ي، والدراسات التفصيلية للمشروع مع املكتب الهند
 ملناقشة املشروع واإلجابة على جميع االستفسارات املتعلقة باملشروع. 

 من املواد والتأكد  علىأعمال تنفيذ التطوير والتي تشمل إعداد برنامج لتنفيذ أعمال التطوير وفقا  للخطة املعدة من قبل مدير الصندوق، واملراجعة واملوافقة  .2
لية توضح الوضع مطابقتها للمواصفات وجداول الكميات التي يتم استخدامها بالتنسيق مع استشاري املشروع، رفع املستخلصات، تقديم تقارير شهرية فنية وما

  ة وفتح ودفان الطرق، النظافة والتسوي راغ، تنفيذ أعمالالعام للمشروع، العمل على اإلجراءات واملتطلبات الالزمة لتقسيم أرض املشروع إلى قطع أراض ي قابلة لإلف
هاتف، وأعمال السفلته للمخطط، وأعمال الزراعة وأعمال محطات التحويل  شبكة اإلنارة، توريد وشبكة الو ،  شبكة الكهرباءو   ،شبكة الصرف الصحيو   ،املياه شبكة  و 

 دير الصندوق.روع ملراءات تسليم املشمن ثم استكمال إجو الرئيسية ومحطات املعالجة ومحطات الضخ والرفع وخزانات املياه، 
 

قيمة األتعاب وكذلك أتعاب من إجمالي  %77.576 ما نسبته تتقاض ى شركة سمو العقارية نوعين من األتعاب مقابل القيام بتلك األعمال، األول أتعاب نقدية تمثل
  تحويل   والجدير بالذكر أنه قد تم  ،قيمة السوقية لألراض ياملشروع بحسب ال  عن قطع أراض ي من  قيمة األتعاب وهي عبارة إجمالي  من    %22.424عينية تمثل ما نسبته  

تم انجاز ما نسبته   حيثم، 2017البدء في أعمال املشروع في بداية عام  تم م، وتم تحصيلها خالل نفس العام.2019إلى دفعة نقدية خالل عام  الدفعة العينية
 .م2019 ديسمبر  31 استكماله في ومن املتوقع ،م 2019ديسمبر   02 كما بتاريخ 99.9%
قامت شركة سمو  . كما  االلتزامات القائمة إلى شركة تنال للتطوير واالستثمار العقاري الحقوق و م وتم تحويل جميع  2019أكتوبر    15تم اغالق الصندوق بتاريخ  وقد  

 إلى الجهات ذات العالقة.   جاري العمل على تسليم األعمالالعقارية باستيفاء التزاماتها الواردة في االتفاقية، و 
 

  مشروع شمال مكة  ❖
إدارة تطوير البنية التحتية لألرض   فيم  02/01/2017  بتاريخوشركاءه  من إبراهيم منصور الراجحي    كٍل مع  االتفاقية املوقعة    بموجبدور شركة سمو العقارية    يتمثل

بما يشمل إعداد  وذلك  ،  ألف وثالثمائة وثمانية وعشرون متر مربع  يون وسبعة وسبعون ( مل1.077.328ة )جمالياإل   تهامساح  تي تبلغ وال  ،الخاصة بمشروع شمال مكة
  بما مع األطراف األخرى  التنسيقو تصميم واملكاتب االستشارية املساحية، واالستشاريين ومكاتب ال املقاولين وترشيح تقييمو ميزانية وجدول زمني مفصل للمشروع، 

  ، هممع والتفاوضواالستشاريين  املقاولينوإعداد الوثائق واملستندات للمناقصات واختيار  ية وشركات أبحاث التسويق،التصميم واملؤسسات املال مكاتبفيها 
  ، قةالعال  ذات والجهات املالك إلى التقارير وتقديم والتشغيل التجريب وإجراء النهائية املعاينات وإجراء التحتية البنية تطوير أعمال سير  تطور واإلشراف العام على 

  % 5 نسبته ما على والحصول  املستثمرين  مع العالقة وإدارة  للمشروع  التسويقية األعمال بكافةسمو العقارية  شركة قياماالتفاقية  تضمنت  فقدإلى ذلك  باإلضافة
  ومن م، 2019ديسمبر  02كما بتاريخ  %1.5حيث تم انجاز مانسبته  التمهيدية واألعمال التصميم أعمال في البدء تم وقد. مقابل ذلك املشروع مبيعات إجماليمن 

 م.2020 عام في املشروع كامل انجاز املتوقع
 

 البنية التحتية –مروج جدة  ضاحية مشروع   ❖
ا  يقع عليه التي ألرضل، وذلك بغرض إدارة تطوير البنية التحتية املحدودة م قامت شركة سمو العقارية بتوقيع اتفاقية مع شركة ضاحية مروج جدة 2013عام  في

بموجب هذه االتفاقية  الشركة تقوم .دفعات علي سدادها يتم تطوير  إدارة  تعابأ مقابل وذلك  ، مربع متر  مليون ( 130) تبلغ اجمالية بمساحه جدة  بمدينةع املشرو 
ات تقديم العروض وإعداد  بإعداد جدول زمني تفصيلي للمشروع وإعداد خطة العمل وتقييم املقاولين ومكاتب التصميم والتنسيق معهم وكذلك تجهيز طلب

بين   برام عقود التصميم وإدارة مهام استشاري املشروعمستندات املناقصات واستالم التقييمات والعروض وإعداد توصيات الترسية واستكمال إجراءات توقيع وإ
ماعات دورية ملناقشة ومراجعة األداء مع مدير  وعقد اجت املشروع،  عمل  سير تقارير شهرية عن تقدم  إعدادو ، وإدارة عقود تطوير املشروع، العميل واالستشاريين

    . الخصوص   بهذا  للشركة  املشورة   وتقديم  انحراف  بأي  الشركة  وإبالغ   العمل  خطة  مع  مستمر  بشكل   هاومقارنت   املشروع   تكلفة   مراقبة و املشروع واملقاولين واالستشاريين،  
كما ال تشمل األتعاب واملصاريف والنفقات املتعلقة بأعمال وعقود    ،الحكومية  و نفقات تدفع للجهاتية رسوم أو مصاريف أأ  أتعاب شركة سمو العقاريةوال تشمل  

تم البدء في أعمال وقد . املحدودة التصاميم واالستشارات وإدارة املشروع التي تدفع ألطراف خارجية، والتي يتم دفعها بشكل مباشر من شركة ضاحية مروج جدة 
   . م2021املشروع في عام  املرحلة األولى من  املتوقع انجاز    ومنم،  2019ديسمبر    02كما بتاريخ  من املشروع    %5حيث تم انجاز ما نسبته  يدية  التصميم واألعمال التمه
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 ضاحية سمو صندوق  مشروع   ❖
الخاصة بصندوق ضاحية حتية لألرض بنية التتطوير الإدارة ، وذلك بغرض شركة اإلنماء لالستثمار م قامت شركة سمو العقارية بتوقيع اتفاقية مع2016في عام 

داء  اتلتزم بموجبها شركة سمو العقارية ب .( مليون وستمائة وتسعة ألف وسبعمائة واثنى عشر متر مربع1.609.712والتي تبلغ مساحتها اإلجمالية ) سمو العقاري 
العمل  و ندسية واالستشارية وعرضها على مدير الصندوق، ة باملكاتب الهقائم إعدادو مجموعة من املهام تتضمن إعداد البرنامج الزمني الخاص بتنفيذ املشروع، 

إعداد إجمالي التكلفة التقديرية االبتدائية للمشروع والتأكد من أنها ضمن  و والتنسيق مع املكتب الهندس ي الذي يتعاقد معه مدير الصندوق في وضع برنامج العمل،  
إعداد عرض موجز عن املشروع  و إعداد قائمة بمقاولي التطوير املقترحين، و ة من مدير الصندوق، فيذ املشروع املعتمدالحدود التي اشتملت عليها بنود موازنة تن

استكمال  و إعداد لجان املناقصات وفتح املظاريف التي يكون مدير الصندوق طرفا  فيها، و وإرسال جميع املستندات املتعلقة باألعمال إلى املقاولين املعتمدين، 
عقد و إبرامها، تم االستشاريين واملقاولين، ثم إدارة ومتابعة أعمال التنفيذ بناء  على الشروط واملواصفات والعقود التي و  بين العميل ودالعق ت تعيين وتوقيعإجراءا

منها وتحويلها   اري املشروع والتأكدمراجعة مستخلصات مقاولي التطوير بعد اعتمادها من قبل استشو اجتماعات دورية مع مدير الصندوق ملناقشة تطور املشروع،  
شركة سمو العقارية مقابل   تستحقو  املشروع وتوضح أي انحرافات عن الخطط املتفق عليها.تطور ملدير الصندوق، وتقديم تقارير شهرية )فنية ومالية( توضح 

تدفع للجهات الحكومية، أو املصاريف املتعلقة  أو رسوم اريف صمالقيام بتلك الخدمات رسوم أتعاب يتم سدادها بشكل ربع سنوي، وال تشمل هذه الدفعات أية 
رسوم توصيل الخدمات وكافة األعمال املرتبطة بها، ويتم سداد  بأعمال وعقود التصاميم واالستشارات وإدارة املشروع، أو تكاليف تنفيذ البنية التحتية واملرافق و 

من املشروع   %56تم انجاز ما نسبته حيث  ، تحت التنفيذال يزال املشروع  ، شركة اإلنماء لالستثمارشرة من أتعاب مدير املشروع واملكتب االستشاري واملقاولين مبا
 .  م2020نه في عام ومن املتوقع االنتهاء مم، 2019 ديسمبر   02كما بتاريخ 

 
 مشروع الحي الجامعي  ❖

، وذلك إلدارة تطوير البنية التحتية لألرض الواقعة  مار والتطوير العقاري ار لالستثشركة الطيرة تطوير مع  م قامت الشركة بتوقيع اتفاقية إدا08/01/2019بتاريخ  
( مليون ومئتان وعشرون ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون متر 1.220.428مالية )اإلج  والتي تبلغ مساحتها  في حي العوالي بمخطط الحي الجامعي بمدينة مكة املكرمة

ات البنية التحتية وإدارة تعديلها إذا تطلب األمر ذلك، وتقديم كافة االستشارات الالزمة،  ميم للمخطط العام وتصاميم شبك، وذلك بما يشمل مراجعة التصامربع
  ع اسات الفنية والتصاميم للمشرو وتأهيل املكاتب االستشارية املتخصصة في أعمال الدراسات والتصاميم وإجراء ما يلزم لطرح وترسية األعمال، إدارة أعمال الدر 

وتستحق شركة سمو العقارية مقابل القيام بتلك الخدمات رسوم أتعاب يتم   إدارة الجودة وإدارة املخاطر وإدارة الوقت والتكاليف،و والدراسات الهيدرولوجية، 
مال ية، أو املصاريف املتعلقة بأعأو مصاريف تدفع للجهات الحكومسدادها على دفعات بحسب جدول تنفيذ األعمال املتفق عليه. وال يشمل هذا املبلغ أية رسوم 

بها، ويتم سداد أتعاب  وعقود التصاميم واالستشارات وإدارة املشروع، أو تكاليف تنفيذ البنية التحتية واملرافق ورسوم توصيل الخدمات وكافة األعمال املرتبطة
أي أن نسبة اإلنجاز املحققة  تم البدء في التجهيز للمشروع  ،  والتطوير العقاري    شركة الطيار لالستثمارمن قبل  مدير املشروع واملكتب االستشاري واملقاولين مباشرة  

   .م2020ومن املتوقع االنتهاء منه في عام ، %0.2تبلغ م 2019 ديسمبر   02حتى تاريخ من املشروع 
 

 ومة.قيمة عقود املشاريع نظرا  لحساسية املعلاإلفصاح عن لم يتم مالحظة: 
 

م لتنفيذ ثالثة  11/2018/ 15مذكرات إعالن مع وزارة اإلسكان بتاريخ املذكورة أعاله، قامت الشركة بتوقيع ثالث باإلضافة إلى املشاريع ومن الجدير بالذكر أنه 
 مختصرة عن هذه املشروعات الثالثة: ، وفيما يلي نبذه م فللأوالتي تشمل بناء وحدات سكنية سواء  كانت شقق   مشاريع خاصة بتطوير البنية الفوقية

 
 مشروع تنال الرياض  ❖

(  1.072. ويضم املشروع )لشركة تنال للتطوير واالستثمار العقاري اململوك تقوم شركة سمو العقارية بإدارة تطوير البنية الفوقية لجزء من مخطط تنال الرياض 
 م. 2023 (، ويتوقع انجاز املشروع في عام2م291,194قابلة للبيع تبلغ ) ( فيال بمساحة اجمالية58دوبلكس و )

 
 مشروع أرين   ❖

  . اململوك لشركة سمو القابضةو  (2م74,988)باملنطقة الشرقية بمساحة الواقع رين أبنية فوقية لجزء من مخطط الإدارة تطوير ب يتمثل دور شركة سمو العقارية
 م. 2022 في عام املشروع(، ويتوقع انجاز 2م59,618تبلغ )بمساحة اجمالية قابلة للبيع  فيال (  26)دوبلكس و  (208) يضم املشروع
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 البنية الفوقية –مروج جدة  ضاحية مشروع   ❖

إجمالية تبلغ جدة بمساحة  بمدينةاململوك لشركة ضاحية مروج جدة، مروج جدة ضاحية لجزء من مشروع   فوقيةالبنية التطوير  تقوم شركة سمو العقارية بإدارة 
 م. 2028(، ويتوقع انجاز املشروع في عام 2م3,554,914تبلغ ) ال بمساحة اجمالية قابلة للبيعيف(  2,312)شقة و (16,688(. ويضم املشروع )2م 4,063,918)
 

 املشاريع الثالثة لوزارة اإلسكان العتمادها. وتقوم الوزارة حاليا  بمراجعة املخططات العتمادها بشكل نهائي. والجدير بالذكر أن الشركة قد قامت بتقديم مخططات 
 

 لشركة سمو العقاريةالعقارات اململوكة  3-7

الت البنكية  مرهونة لصالح بنك الجزيرة كضمان للتسهيوجميعها في الوقت الحالي ( قطعة أرض حسبما يلي بيانه أدناه، 19الشركة عدد )تمتلك  .1
 التي حصلت عليها الشركة من بنك الجزيرة ويوضح الجدول أدناه تفاصيل هذه األراض ي:

 
 

 اسم املالك متر مربع( املساحة ) تاريخ الصك  رقم الصك  م

 شركة سمو العقارية  3,495 ه 24/04/1435 330109002855  .1

 شركة سمو العقارية  3,495 ه 26/04/1435 230104016458  .2

 شركة سمو العقارية  3,500 ه 26/04/1435 430108011914  .3

 شركة سمو العقارية  3,500 ه 24/04/1435 430106018002  .4

 شركة سمو العقارية  2,755 ه 24/04/1435 430106018003  .5

 شركة سمو العقارية  2,742 ه 26/04/1435 530104016457  .6

 العقارية شركة سمو  2,770 ه 26/04/1435 730109002898  .7

 شركة سمو العقارية  2,760 ه 26/04/1435 930109002897  .8

 شركة سمو العقارية  2,770 ه 24/04/1435 330106018004  .9

 شركة سمو العقارية  2,760 ه 26/04/1435 930108011913  .10

 شركة سمو العقارية  2,495 ه 24/04/1435 630109002859  .11

 سمو العقارية شركة  2,500 ه 24/04/1435 330109002858  .12

 شركة سمو العقارية  2,453 ه 24/04/1435 330103013121  .13

 شركة سمو العقارية  2,453 ه 24/04/1435 330103013122  .14

 شركة سمو العقارية  2,453 ه 24/04/1435 330109002857  .15

 شركة سمو العقارية  2,453 ه 26/04/1435 230109002899  .16

 شركة سمو العقارية  2,824 ه 24/04/1435 330109002856  .17

 شركة سمو العقارية  1,583 3-5-1436 330102015572  .18

 شركة سمو العقارية  8,850 1436- 20-3 330113006368  .19
 الشركة إدارة املصدر: 

 
 

( قطعة أرض  97( أعاله، فقد قامت الشركة برهن عدد )1اململوكة للشركة واملرهونة لصالح بنك الجزيرة واملشار لها في الفقرة )  ض يباالضافة لالرا .2
(  97) والبالغ عددهالصالح بنك الجزيرة كضمان للتسهيالت البنكية التي حصلت عليها الشركة، مع األخذ بعين االعتبار أن ملكية هذه االراض ي 

من ضمن أصول شركة سمو  محاسبيا  ولم يتم تضمينها لرئيس مجلس االدارة بصفته الشخصية ملكيتها لصالح بنك الجزيرة تعود ة املرهونو 
، وقد إلتزمت الشركة بشكل قطعي غير قابل للنقض بنقل ملكيتها لرئيس مجلس  وإنما تم استخدامها كضمان للحصول على القرض العقارية

من   ٍل بين ك م 28/01/2019وذلك وفقا  إلقرار خطي بتاريخ   األراض ي من قبل بنك الجزيرة دون معارضة أو ممانعة ذه االدارة فور فك الرهن عن ه
، يقر فيه مجلس إدارة شركة سمو العقارية بااللتزام بنقل ملكية األراض ي إلى رئيس شركة سمو العقارية ورئيس مجلس اإلدارة )عايض القحطاني(

 : أدناه تفاصيل هذه األراض يل ويوضح الجدو  مجلس اإلدارة 
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 اسم املالك  املساحة )متر مربع(  تاريخ الصك   رقم الصك   م

 رئيس مجلس اإلدارة  500 ه 26/07/1437 520129000718  .1

 رئيس مجلس اإلدارة  500 ه 26/07/1437 320129000719  .2

 رئيس مجلس اإلدارة  500 ه 26/07/1437 420129000714  .3

 رئيس مجلس اإلدارة  500 ه 25/07/1437 320129000703  .4

 رئيس مجلس اإلدارة  500 ه 25/07/1437 720129000704  .5

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 25/07/1437 920129000711  .6

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 26/07/1437 720129000715  .7

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 26/07/1437 620129000716  .8

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 26/07/1437 320129000723  .9

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 26/07/1437 920129000720  .10

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 26/07/1437 320129000724  .11

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 16/07/1437 320129000725  .12

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 26/07/1437 620129000721  .13

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 25/07/1437 420129000709  .14

 رئيس مجلس اإلدارة  615 ه 25/07/1437 320129000701  .15

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 25/07/1437 320129000710  .16

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 25/07/1437 820129000705  .17

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 26/07/1437 720129000722  .18

 رئيس مجلس اإلدارة  2182.34 18-04-1435 930111009806  .19

 رئيس مجلس اإلدارة  1681.47 18-04-1435 330111009807  .20

 رئيس مجلس اإلدارة  1605.3 19-04-1435 430206005163  .21

 رئيس مجلس اإلدارة  1605.3 19-04-1435 330206005162  .22

 رئيس مجلس اإلدارة  997.58 24-07-1437 330207004684  .23

 رئيس مجلس اإلدارة  907.5 24-07-1437 330207004685  .24

 رئيس مجلس اإلدارة  1072.98 25-07-1437 430207004694  .25

 رئيس مجلس اإلدارة  1434.1 2-8-1437 230205010011  .26

 رئيس مجلس اإلدارة  1434.1 2-8-1437 930205010010  .27

 رئيس مجلس اإلدارة  12010.85 19-04-1435 430206005155  .28

 رئيس مجلس اإلدارة  1247 19-04-1436 630206005157  .29

 رئيس مجلس اإلدارة  575 19-04-1437 330206005156  .30

 رئيس مجلس اإلدارة  575 19-04-1438 430206005154  .31

 رئيس مجلس اإلدارة  575 19-04-1439 230205004494  .32

 رئيس مجلس اإلدارة  575 19-04-1440 430205004495  .33

 رئيس مجلس اإلدارة  679.47 19-04-1441 230205004496  .34

 رئيس مجلس اإلدارة  704.23 19/06/1439 340105015418  .35

 رئيس مجلس اإلدارة  689.5 19/06/1439 240105015417  .36

 رئيس مجلس اإلدارة  674.77 19/06/1439 940105015416  .37

 رئيس مجلس اإلدارة  660.15 19/06/1439 240105015415  .38

 رئيس مجلس اإلدارة  645.52 18/06/1439 440105015414  .39

 رئيس مجلس اإلدارة  620.8 04/07/1439 440105015563  .40

23 
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 رئيس مجلس اإلدارة  575 19-04-1437 330206005156  .30

 رئيس مجلس اإلدارة  575 19-04-1438 430206005154  .31

 رئيس مجلس اإلدارة  575 19-04-1439 230205004494  .32

 رئيس مجلس اإلدارة  575 19-04-1440 430205004495  .33

 رئيس مجلس اإلدارة  679.47 19-04-1441 230205004496  .34

 رئيس مجلس اإلدارة  704.23 19/06/1439 340105015418  .35

 رئيس مجلس اإلدارة  689.5 19/06/1439 240105015417  .36

 رئيس مجلس اإلدارة  674.77 19/06/1439 940105015416  .37

 رئيس مجلس اإلدارة  660.15 19/06/1439 240105015415  .38

 رئيس مجلس اإلدارة  645.52 18/06/1439 440105015414  .39

 رئيس مجلس اإلدارة  620.8 04/07/1439 440105015563  .40
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 رئيس مجلس اإلدارة  606.21 04/07/1439 740105015564  .41

 رئيس مجلس اإلدارة  651.56 18/06/1439 940105015411  .42

 رئيس مجلس اإلدارة  634.29 18/06/1439 340105015410  .43

 رئيس مجلس اإلدارة  616.77 20/06/1439 940115009204  .44

 رئيس مجلس اإلدارة  500.61 18/06/1439 340105015405  .45

 رئيس مجلس اإلدارة  488.31 18/06/1439 340105015407  .46

 رئيس مجلس اإلدارة  476.01 18/06/1439 440105015408  .47

 رئيس مجلس اإلدارة  584.31 18/06/1439 640105015409  .48

 رئيس مجلس اإلدارة  5.599.28 05/07/1439 940105015577  .49

 رئيس مجلس اإلدارة  663.01 20/06/1439 340110018758  .50

 رئيس مجلس اإلدارة  649.85 18/06/1439 340105015382  .51

 رئيس مجلس اإلدارة  679.96 18/06/1439 740105015378  .52

 رئيس مجلس اإلدارة  720.97 18/06/1439 340105015377  .53

 رئيس مجلس اإلدارة  752.66 04/07/1439 740105015561  .54

 رئيس مجلس اإلدارة  784.13 18/06/1439 340105015375  .55

 رئيس مجلس اإلدارة  814.67 20/06/1439 840115009206  .56

 رئيس مجلس اإلدارة  936.19 20/06/1439 240106015326  .57

 رة رئيس مجلس اإلدا 785.07 20/06/1439 340106015325  .58

 رئيس مجلس اإلدارة  729.09 18/06/1439 940105015380  .59

 رئيس مجلس اإلدارة  598.31 20/06/1439 940115009193  .60

 رئيس مجلس اإلدارة  546.59 20/06/1439 340111015014  .61

 رئيس مجلس اإلدارة  555.21 20/06/1439 440111015015  .62

 إلدارة رئيس مجلس ا 584.18 20/06/1439 340106015324  .63

 رئيس مجلس اإلدارة  533.95 20/06/1439 940111015016  .64

 رئيس مجلس اإلدارة  773.16 20/06/1439 340106015327  .65

 رئيس مجلس اإلدارة  594.31 20/06/1439 740115009205  .66

 رئيس مجلس اإلدارة  608.19 18/06/1439 940105015379  .67

 ارة لس اإلدرئيس مج 674.48 18/06/1439 840105015399  .68

 رئيس مجلس اإلدارة  705.6 18/06/1439 940105015397  .69

 رئيس مجلس اإلدارة  550 01/09/1439 340110019146  .70

 رئيس مجلس اإلدارة  736.62 18/06/1439 740105015396  .71

 رئيس مجلس اإلدارة  758.92 18/06/1439 340105015395  .72

 ارة لس اإلدرئيس مج 786.87 04/07/1439 340105015562  .73

 رئيس مجلس اإلدارة  829.41 18/06/1439 740105015393  .74

 رئيس مجلس اإلدارة  957.68 18/06/1439 340105015392  .75

 رئيس مجلس اإلدارة  618.86 18/06/1439 340105015389  .76

 رئيس مجلس اإلدارة  720.84 18/06/1439 340105015388  .77

 جلس اإلدارة س مرئي 680.01 04/07/1439 940105015556  .78

 رئيس مجلس اإلدارة  680.01 18/06/1439 540105015386  .79

 رئيس مجلس اإلدارة  3.378.55 18/06/1439 440105015391  .80

 23 رئيس مجلس اإلدارة  1.762.46 04/07/1439 340105015560  .81
 

 
 اسم املالك  املساحة )متر مربع(  تاريخ الصك   رقم الصك   م

 رئيس مجلس اإلدارة  500 ه 26/07/1437 520129000718  .1

 رئيس مجلس اإلدارة  500 ه 26/07/1437 320129000719  .2

 رئيس مجلس اإلدارة  500 ه 26/07/1437 420129000714  .3

 رئيس مجلس اإلدارة  500 ه 25/07/1437 320129000703  .4

 رئيس مجلس اإلدارة  500 ه 25/07/1437 720129000704  .5

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 25/07/1437 920129000711  .6

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 26/07/1437 720129000715  .7

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 26/07/1437 620129000716  .8

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 26/07/1437 320129000723  .9

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 26/07/1437 920129000720  .10

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 26/07/1437 320129000724  .11

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 16/07/1437 320129000725  .12

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 26/07/1437 620129000721  .13

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 25/07/1437 420129000709  .14

 رئيس مجلس اإلدارة  615 ه 25/07/1437 320129000701  .15

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 25/07/1437 320129000710  .16

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 25/07/1437 820129000705  .17

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 26/07/1437 720129000722  .18

 رئيس مجلس اإلدارة  2182.34 18-04-1435 930111009806  .19

 رئيس مجلس اإلدارة  1681.47 18-04-1435 330111009807  .20

 رئيس مجلس اإلدارة  1605.3 19-04-1435 430206005163  .21

 رئيس مجلس اإلدارة  1605.3 19-04-1435 330206005162  .22

 رئيس مجلس اإلدارة  997.58 24-07-1437 330207004684  .23

 رئيس مجلس اإلدارة  907.5 24-07-1437 330207004685  .24

 رئيس مجلس اإلدارة  1072.98 25-07-1437 430207004694  .25

 رئيس مجلس اإلدارة  1434.1 2-8-1437 230205010011  .26

 رئيس مجلس اإلدارة  1434.1 2-8-1437 930205010010  .27

 رئيس مجلس اإلدارة  12010.85 19-04-1435 430206005155  .28

 رئيس مجلس اإلدارة  1247 19-04-1436 630206005157  .29

 رئيس مجلس اإلدارة  575 19-04-1437 330206005156  .30

 رئيس مجلس اإلدارة  575 19-04-1438 430206005154  .31

 رئيس مجلس اإلدارة  575 19-04-1439 230205004494  .32

 رئيس مجلس اإلدارة  575 19-04-1440 430205004495  .33

 رئيس مجلس اإلدارة  679.47 19-04-1441 230205004496  .34

 رئيس مجلس اإلدارة  704.23 19/06/1439 340105015418  .35

 رئيس مجلس اإلدارة  689.5 19/06/1439 240105015417  .36

 رئيس مجلس اإلدارة  674.77 19/06/1439 940105015416  .37

 رئيس مجلس اإلدارة  660.15 19/06/1439 240105015415  .38

 رئيس مجلس اإلدارة  645.52 18/06/1439 440105015414  .39

 رئيس مجلس اإلدارة  620.8 04/07/1439 440105015563  .40



25 
 

 رئيس مجلس اإلدارة  924.42 18/06/1439 740105015404  .82

 رئيس مجلس اإلدارة  815.52 18/06/1439 440105015403  .83

 رئيس مجلس اإلدارة  791.12 18/06/1439 340105015406  .84

 رئيس مجلس اإلدارة  609.57 04/07/1439 340105015558  .85

 رئيس مجلس اإلدارة  550 18/06/1439 340105015401  .86

 رئيس مجلس اإلدارة  550 18/06/1439 340105015381  .87

 رئيس مجلس اإلدارة  550 20/06/1439 340111015013  .88

 رئيس مجلس اإلدارة  690 18/06/1439 940105015400  .89

 رئيس مجلس اإلدارة  690 18/06/1439 340105015398  .90

 رئيس مجلس اإلدارة  3.221.13 04/07/1439 240105015557  .91

 رئيس مجلس اإلدارة  3.282.00 18/06/1439 340105015390  .92

 يس مجلس اإلدارة ئر  100 20/06/1439 440115009194  .93

 رئيس مجلس اإلدارة  512.5 26-07-1437 320129000717  .94

 رئيس مجلس اإلدارة  615 25-07-1437 920129000706  .95

 رئيس مجلس اإلدارة  512.5 25-07-1437 320129000708  .96

 رئيس مجلس اإلدارة  615 25-07-1437 620129000707  .97
 الشركة إدارة املصدر: 

أن ملكيتها تعود في األصل لرئيس مجلس االدارة بصفته الشخصية،   ( قطعة أرض، مسجلة )إسميا( باسم الشركة حسبما يلي بيانه ادناه، إال10كة عدد ) تمتلك الشر كما   .3
 . ها الفعليي إلى مالكهذه األراض شركة حاليا  على إجراءات نقل  اإلدارة، وتعمل ال وقد إلتزمت الشركة بشكل قطعي غير قابل للنقض بنقل ملكيتها لرئيس مجلس 

 املصدر: إدارة الشركة
  

 اسم املالك  املساحة )متر مربع(  تاريخ الصك   رقم الصك   م

 رئيس مجلس اإلدارة  70,000 26-10-1436 530106020114  .1

 رئيس مجلس اإلدارة  642 26-10-1436 330106020113  .2

 رئيس مجلس اإلدارة  660 26-10-1436 730106020112  .3

 رئيس مجلس اإلدارة  655 26-10-1436 330106020111  .4

 رئيس مجلس اإلدارة  654 26-10-1436 230106020110  .5

 رئيس مجلس اإلدارة  1,923 1420- 13-3 1/85/73  .6

 رئيس مجلس اإلدارة  3,780 23-06-1427 2/166/29  .7

 رئيس مجلس اإلدارة  1,500 06-01-1434 330204000126  .8

 إلدارة رئيس مجلس ا 789,249 30-01-1438 420122005741  .9

 رئيس مجلس اإلدارة  183,950 19-11-1437 720114007501  .10
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 رئيس مجلس اإلدارة  924.42 18/06/1439 740105015404  .82

 رئيس مجلس اإلدارة  815.52 18/06/1439 440105015403  .83

 رئيس مجلس اإلدارة  791.12 18/06/1439 340105015406  .84

 رئيس مجلس اإلدارة  609.57 04/07/1439 340105015558  .85

 رئيس مجلس اإلدارة  550 18/06/1439 340105015401  .86

 رئيس مجلس اإلدارة  550 18/06/1439 340105015381  .87

 رئيس مجلس اإلدارة  550 20/06/1439 340111015013  .88

 رئيس مجلس اإلدارة  690 18/06/1439 940105015400  .89

 رئيس مجلس اإلدارة  690 18/06/1439 340105015398  .90

 رئيس مجلس اإلدارة  3.221.13 04/07/1439 240105015557  .91

 رئيس مجلس اإلدارة  3.282.00 18/06/1439 340105015390  .92

 يس مجلس اإلدارة ئر  100 20/06/1439 440115009194  .93

 رئيس مجلس اإلدارة  512.5 26-07-1437 320129000717  .94

 رئيس مجلس اإلدارة  615 25-07-1437 920129000706  .95

 رئيس مجلس اإلدارة  512.5 25-07-1437 320129000708  .96

 رئيس مجلس اإلدارة  615 25-07-1437 620129000707  .97
 الشركة إدارة املصدر: 

أن ملكيتها تعود في األصل لرئيس مجلس االدارة بصفته الشخصية،   ( قطعة أرض، مسجلة )إسميا( باسم الشركة حسبما يلي بيانه ادناه، إال10كة عدد ) تمتلك الشر كما   .3
 . ها الفعليي إلى مالكهذه األراض شركة حاليا  على إجراءات نقل  اإلدارة، وتعمل ال وقد إلتزمت الشركة بشكل قطعي غير قابل للنقض بنقل ملكيتها لرئيس مجلس 

 املصدر: إدارة الشركة
  

 اسم املالك  املساحة )متر مربع(  تاريخ الصك   رقم الصك   م

 رئيس مجلس اإلدارة  70,000 26-10-1436 530106020114  .1

 رئيس مجلس اإلدارة  642 26-10-1436 330106020113  .2

 رئيس مجلس اإلدارة  660 26-10-1436 730106020112  .3

 رئيس مجلس اإلدارة  655 26-10-1436 330106020111  .4

 رئيس مجلس اإلدارة  654 26-10-1436 230106020110  .5

 رئيس مجلس اإلدارة  1,923 1420- 13-3 1/85/73  .6

 رئيس مجلس اإلدارة  3,780 23-06-1427 2/166/29  .7

 رئيس مجلس اإلدارة  1,500 06-01-1434 330204000126  .8

 إلدارة رئيس مجلس ا 789,249 30-01-1438 420122005741  .9

 رئيس مجلس اإلدارة  183,950 19-11-1437 720114007501  .10
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 اسم املالك  املساحة )متر مربع(  تاريخ الصك   رقم الصك   م

 رئيس مجلس اإلدارة  500 ه 26/07/1437 520129000718  .1

 رئيس مجلس اإلدارة  500 ه 26/07/1437 320129000719  .2

 رئيس مجلس اإلدارة  500 ه 26/07/1437 420129000714  .3

 رئيس مجلس اإلدارة  500 ه 25/07/1437 320129000703  .4

 رئيس مجلس اإلدارة  500 ه 25/07/1437 720129000704  .5

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 25/07/1437 920129000711  .6

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 26/07/1437 720129000715  .7

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 26/07/1437 620129000716  .8

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 26/07/1437 320129000723  .9

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 26/07/1437 920129000720  .10

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 26/07/1437 320129000724  .11

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 16/07/1437 320129000725  .12

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 26/07/1437 620129000721  .13

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 25/07/1437 420129000709  .14

 رئيس مجلس اإلدارة  615 ه 25/07/1437 320129000701  .15

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 25/07/1437 320129000710  .16

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 25/07/1437 820129000705  .17

 رئيس مجلس اإلدارة  512،5 ه 26/07/1437 720129000722  .18

 رئيس مجلس اإلدارة  2182.34 18-04-1435 930111009806  .19

 رئيس مجلس اإلدارة  1681.47 18-04-1435 330111009807  .20

 رئيس مجلس اإلدارة  1605.3 19-04-1435 430206005163  .21

 رئيس مجلس اإلدارة  1605.3 19-04-1435 330206005162  .22

 رئيس مجلس اإلدارة  997.58 24-07-1437 330207004684  .23

 رئيس مجلس اإلدارة  907.5 24-07-1437 330207004685  .24

 رئيس مجلس اإلدارة  1072.98 25-07-1437 430207004694  .25

 رئيس مجلس اإلدارة  1434.1 2-8-1437 230205010011  .26

 رئيس مجلس اإلدارة  1434.1 2-8-1437 930205010010  .27

 رئيس مجلس اإلدارة  12010.85 19-04-1435 430206005155  .28

 رئيس مجلس اإلدارة  1247 19-04-1436 630206005157  .29

 رئيس مجلس اإلدارة  575 19-04-1437 330206005156  .30

 رئيس مجلس اإلدارة  575 19-04-1438 430206005154  .31

 رئيس مجلس اإلدارة  575 19-04-1439 230205004494  .32

 رئيس مجلس اإلدارة  575 19-04-1440 430205004495  .33

 رئيس مجلس اإلدارة  679.47 19-04-1441 230205004496  .34

 رئيس مجلس اإلدارة  704.23 19/06/1439 340105015418  .35

 رئيس مجلس اإلدارة  689.5 19/06/1439 240105015417  .36

 رئيس مجلس اإلدارة  674.77 19/06/1439 940105015416  .37

 رئيس مجلس اإلدارة  660.15 19/06/1439 240105015415  .38

 رئيس مجلس اإلدارة  645.52 18/06/1439 440105015414  .39

 رئيس مجلس اإلدارة  620.8 04/07/1439 440105015563  .40
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 الزميلة الشركات  3-8

 شركة الضاحية الغربية  3-8-1

و  كما ه من قبل شركة سمو العقارية %25القابضة وبنسبة من قبل شركة سمو  %75شركة الضاحية الغربية هي شركة ذات مسؤولية محدودة، مملوكة بنسبة 
ه )املوافق  04/07/1431( والصادر بتاريخ 4030202037، تأسست شركة الضاحية الغربية بموجب السجل التجاري رقم )بالجدول أدناه  موضح

 .جدة  ( مائة ألف ريال سعودي. يقع مركزها الرئيس في مدينة100.000م( وبرأس مال يبلغ )15/06/2010
 

 )بالريال(ألسهم قيمة ا عدد األسهم  نسبة التملك  املساهمون  م
 75.000 7.500  %75 شركة سمو القابضة 1
 25.000 2.500  %25 شركة سمو العقارية  2

 100.000 10.000  %100 اإلجمالي
     املصدر: إدارة الشركة  

 

  % 25ولشركة الضاحية الغربية  %75في تأسيس شركة ضاحية سمو املحدودة )  مشاركة مع شركة بوابة مكةتأسست شركة الضاحية الغربية بغرض الدخول في 
   لشركة بوابة مكة( والهدف من تأسيس شركة ضاحية سمو املحدودة هو العمل على تنفيذ مشروع ضاحية سمو.

 

 الشركة  فروع  3-9

( واملنطقة الغربية )جدة( ا في املنطقة الوسطى )الرياضمالت تجارية مستقلة ملزاولة أنشطتهن تم استخراج سجالدى الشركة فرعيوجد كما بتاريخ هذه النشرة، 
 ي كما يلي: وه

 : فروع الشركة.7 - 3جدول 
 تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار رقم السجل التجاري  املوقع 

 الرياض 
 الرمز البريدي: – 24190ص.ب:  -شارع العليا العام  –لعليا ا

 +   966 13 8878888هاتف:  .11322
   + 966 13 8982899 فاكس:

1010261561 
ه )املوافق 28/01/1430

 م(24/01/2009
)املوافق ه 28/01/1445

 (م15/08/2023

 جدة
 – 52579ص.ب:  -طريق امللك عبد العزيز  –حي الشاطئ 

  +  966 12 6227070. هاتف: 21493 الرمز البريدي:
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وبالتالي يساهم بشكل   املشاريع، تنفيذ ستقبال العمالء وكذلك للمتابعة واإلشراف على اوالجدير بالذكر أن الشركة تستخدم فرع مدينة جدة لتطوير أعمالها و 

ولذلك فهو  ،  حتى تاريخ هذه النشرة   استخدام هذا الفرعإفتتاح او  يتم  لم    أما فرع منطقة الرياض فقد تم إصدار سجل تجاري له ولكن  مباشر في إيرادات الشركة.
 .حتى اآلن ال يساهم في إيرادات الشركة

 
 العالقة  ذات األطراف مع العقود 3-10

أو أحد أعضاء مجلس تقر الشركة بأنه ال توجد أية عقود أو ترتيبات سارية املفعول ألعمال الشركة عند تقديم نشرة اإلصدار هذه، يكون لرئيس مجلس اإلدارة 
وأنها ال تؤثر بأي شكل من األشكال سلبيا  على أعمال وإيرادات ما هو مذكور أدناه،  اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو مدير اإلدارة املالية مصلحة جوهرية فيها سوى 

 الشركة، وال تتضمن أي شروط أو معامالت تفضيلية.
 

 م(.2019/ 20/05ه )املوافق  1440/ 15/09املنعقد بتاريخ   في اجتماع الجمعية العامةالعقود جميع هذه على  كةتم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشر 
 

  عليها  املقام لألرض التحتية البنية تطوير إدارة  بغرض)مساهم كبير في الشركة(  القابضة سمو شركة مع اتفاقية بتوقيع  العقارية سمو شركة قامت .1
بلغ  ت  ،م(27/11/2013ه )املوافق  24/01/1435  بتاريخ  االتفاقية  توقيع  تم  وقد  .رونآخ  ون ومساهم  القابضة  سمو  شركة  كهاتمتل  والتي  مكة  تالل  مشروع

 . سعودي ريالوخمسمائة ألف  مليون  خمسة وخمسون ( 55.500.000) إيرادات هذا املشروع مبلغ قدره 
شركة مملوكة من قبل ) العقارية أدير شركة مع مكة تالل مشروع ألراض ي حصري  وتسويق خدمات لتقديم اتفاقية بتوقيع العقارية سمو شركة قامت .2

 الوحدات  قيمة  من  %2.5  نسبته  ما  االتفاقية  هذه   بموجبأدير العقارية    شركةتستحق    .م(2014/ 01/02ه )املوافق  04/05/1435  بتاريخ(  املساهم الكبير 
 .املباعة

 تطوير  إلدارة )شركة مملوكة بشكل غير مباشر من قبل املساهم الكبير(    املحدودة   جدة   مروج  ةضاحي  شركة  مع  اتفاقية  بتوقيع  العقارية  سمو  شركة  قامت .3
بلغ إيرادات هذا  تم(،  20/05/2013ه )املوافق  07/1434/ 10  بتاريخ  االتفاقية  توقيع   تم  وقد  جدة   مروج  ضاحية  مشروع   عليها  املقام  لألرض  التحتية  البنية

 سعودي.   ريال  مليون وتسعون  انمئت(  290.000.000) قدره   املشروع مبلغ
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 الزميلة الشركات  3-8

 شركة الضاحية الغربية  3-8-1

و  كما ه من قبل شركة سمو العقارية %25القابضة وبنسبة من قبل شركة سمو  %75شركة الضاحية الغربية هي شركة ذات مسؤولية محدودة، مملوكة بنسبة 
ه )املوافق  04/07/1431( والصادر بتاريخ 4030202037، تأسست شركة الضاحية الغربية بموجب السجل التجاري رقم )بالجدول أدناه  موضح

 .جدة  ( مائة ألف ريال سعودي. يقع مركزها الرئيس في مدينة100.000م( وبرأس مال يبلغ )15/06/2010
 

 )بالريال(ألسهم قيمة ا عدد األسهم  نسبة التملك  املساهمون  م
 75.000 7.500  %75 شركة سمو القابضة 1
 25.000 2.500  %25 شركة سمو العقارية  2

 100.000 10.000  %100 اإلجمالي
     املصدر: إدارة الشركة  

 

  % 25ولشركة الضاحية الغربية  %75في تأسيس شركة ضاحية سمو املحدودة )  مشاركة مع شركة بوابة مكةتأسست شركة الضاحية الغربية بغرض الدخول في 
   لشركة بوابة مكة( والهدف من تأسيس شركة ضاحية سمو املحدودة هو العمل على تنفيذ مشروع ضاحية سمو.

 

 الشركة  فروع  3-9

( واملنطقة الغربية )جدة( ا في املنطقة الوسطى )الرياضمالت تجارية مستقلة ملزاولة أنشطتهن تم استخراج سجالدى الشركة فرعيوجد كما بتاريخ هذه النشرة، 
 ي كما يلي: وه

 : فروع الشركة.7 - 3جدول 
 تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار رقم السجل التجاري  املوقع 

 الرياض 
 الرمز البريدي: – 24190ص.ب:  -شارع العليا العام  –لعليا ا

 +   966 13 8878888هاتف:  .11322
   + 966 13 8982899 فاكس:
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وبالتالي يساهم بشكل   املشاريع، تنفيذ ستقبال العمالء وكذلك للمتابعة واإلشراف على اوالجدير بالذكر أن الشركة تستخدم فرع مدينة جدة لتطوير أعمالها و 

ولذلك فهو  ،  حتى تاريخ هذه النشرة   استخدام هذا الفرعإفتتاح او  يتم  لم    أما فرع منطقة الرياض فقد تم إصدار سجل تجاري له ولكن  مباشر في إيرادات الشركة.
 .حتى اآلن ال يساهم في إيرادات الشركة

 
 العالقة  ذات األطراف مع العقود 3-10

أو أحد أعضاء مجلس تقر الشركة بأنه ال توجد أية عقود أو ترتيبات سارية املفعول ألعمال الشركة عند تقديم نشرة اإلصدار هذه، يكون لرئيس مجلس اإلدارة 
وأنها ال تؤثر بأي شكل من األشكال سلبيا  على أعمال وإيرادات ما هو مذكور أدناه،  اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو مدير اإلدارة املالية مصلحة جوهرية فيها سوى 

 الشركة، وال تتضمن أي شروط أو معامالت تفضيلية.
 

 م(.2019/ 20/05ه )املوافق  1440/ 15/09املنعقد بتاريخ   في اجتماع الجمعية العامةالعقود جميع هذه على  كةتم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشر 
 

  عليها  املقام لألرض التحتية البنية تطوير إدارة  بغرض)مساهم كبير في الشركة(  القابضة سمو شركة مع اتفاقية بتوقيع  العقارية سمو شركة قامت .1
بلغ  ت  ،م(27/11/2013ه )املوافق  24/01/1435  بتاريخ  االتفاقية  توقيع  تم  وقد  .رونآخ  ون ومساهم  القابضة  سمو  شركة  كهاتمتل  والتي  مكة  تالل  مشروع

 . سعودي ريالوخمسمائة ألف  مليون  خمسة وخمسون ( 55.500.000) إيرادات هذا املشروع مبلغ قدره 
شركة مملوكة من قبل ) العقارية أدير شركة مع مكة تالل مشروع ألراض ي حصري  وتسويق خدمات لتقديم اتفاقية بتوقيع العقارية سمو شركة قامت .2

 الوحدات  قيمة  من  %2.5  نسبته  ما  االتفاقية  هذه   بموجبأدير العقارية    شركةتستحق    .م(2014/ 01/02ه )املوافق  04/05/1435  بتاريخ(  املساهم الكبير 
 .املباعة

 تطوير  إلدارة )شركة مملوكة بشكل غير مباشر من قبل املساهم الكبير(    املحدودة   جدة   مروج  ةضاحي  شركة  مع  اتفاقية  بتوقيع  العقارية  سمو  شركة  قامت .3
بلغ إيرادات هذا  تم(،  20/05/2013ه )املوافق  07/1434/ 10  بتاريخ  االتفاقية  توقيع   تم  وقد  جدة   مروج  ضاحية  مشروع   عليها  املقام  لألرض  التحتية  البنية

 سعودي.   ريال  مليون وتسعون  انمئت(  290.000.000) قدره   املشروع مبلغ
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توقيع  تم وقد .مؤجرة  كشركة)مساهم كبير في الشركة(  القابضة سمو شركة مع الخبر  في الرئيس ي مركزها تأجير  عقدشركة سمو العقارية بتوقيع  قامت .4
 خمس ملدة  سنويا  نون ألف ريال سعودي ( مائة وثمانية وثما188.000م( وبقيمة اجمالية تبلغ )01/01/2014ه )املوافق 1435/ 29/02العقد بتاريخ 

م،  01/01/2017م( تم االتفاق بين الطرفين على تمديد عقد اإليجار ملدة خمس سنوات تبدأ من  01/01/2017ه )املوافق  1439/ 14/04بتاريخ    .سنوات
، كما تم االتفاق على  (ألف ومئتان ريال سعودي( مئتان وستة عشر 216.200) )أي بقيمة إجمالية تبلغ %15بنفس القيمة اإليجارية مضافا  إليها نسبة 

خذ موافقتها عليه، أل على الجمعية العامة للشركة  عقد اإليجارعرض تجديد ، لم يتم م معفاة من اإليجار2019م، 2018م، و 2017السنوات تكون أن 
 .في أقرب جمعية عامة للشركة هوستقوم الشركة بعرض

والذي  نشاء وتنفيذ أعمال التطوير لجزء من مشروع ضاحية سمو ة مع شركة ضاحية سمو إلدارة وتصميم وإقامت شركة سمو العقارية بتوقيع اتفاقي  .5
والجدير  م وملدة ست سنوات.2011مليون ريال سعودي، تم توقيع االتفاقية في عام ( خمسة وسبعون 75.000.000)عنه  تبلغ قيمة اإليرادات الناتجة

 . ها من قبل الجمعية العامة للشركة بعد إنقضاء مدتها، وذلك بأثر رجعييوافقة علبالذكر أن هذه االتفاقية قد تمت امل
 

 سياسة األبحاث والتطوير  3-11

  وتيرة  سرعتو  البناء تكلفة قلل تأن الشركة تقوم ببعض البحوث والدراسات للوصول لنظم بناء  غير  ،شركةال لدىة بشأن األبحاث والتطوير نال توجد سياسة معي
 .لى البحث عن أفضل نظام بنائي وأفضل تجهيزات ومواد للبنية التحتيةضافة إ، باإل اإلنجاز

 
 األعمال  انقطاع 3-12

 عشر شهرا  األخيرة. االثنيخالل للشركة تؤكد الشركة بأنه لم يحدث أي انقطاع في أعمالها يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا  ملحوظا  في الوضع املالي 
 

 العالمات التجارية 13- 3

( وهي عبارة عن كلمة سمو بحروف  37تحت الفئة ) ستثمار،وذلك من خالل تسجيل عالمتها التجارية لدى وزارة التجارة واال  ،بحماية ملكيتها الفكريةلشركة قامت ا
 . أدناه ملوضح عربية والتينية وبجانبها شكل هندس ي بما يشبه حرف اس الالتيني على خلفية مربع والعالمة باللون األسود والذهبي كما بالشكل ا

 
 

 
حاد األوربي.  أن عالمة سمو العقارية قد تم تسجيلها رسميا  باململكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر واألردن ولبنان واالتوالجدير بالذكر  

  آخرمتها التجارية أعاله ألي طرف  أي اتفاقية ترخيص باستخدام عال   كما لم تقم الشركة بإبرام  .تملك الشركة أي عالمة تجارية أخرى غير تلك املذكورة أعاله ال  هذا و 
 داخلالشركة أو نشراتها التسويقية  أنها ال تملك أي ترخيص باستخدام عالمات تجارية لشركات أجنبية على مطبوعاتباإلضافة إلى  ،سواء داخل أو خارج اململكة

 .   اململكة
 

  

صاحب  الغرض الشهادة نوع
 الترخيص

 الجهة املصدرة االنتهاءتاريخ  تاريخ اإلصدار رقم الترخيص

حفظ حق الشركة  شهادة تسجيل عالمة تجارية
الحصري باستخدام 
 العالمة على منتجاتها

شركة سمو  
 العقارية

)املوافق  05/02/1431 1129/57
 م(20/01/2010

ه 14/05/1440
فق )املوا

 م(20/01/2019

وزارة التجارة واالستثمار 
إدارة العالمات  –

 التجارية
 

 املصدر: إدارة الشركة 
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  املوظفون والسعودة 3-14

 املوظفون  3-14-1

( موظف غير سعودي،  38)  و سعوديا   موظفا  ( 23) منهم موظفا  ( 61)حوالي  م2018 ديسمبر  31كما في  الذين يعملون بإداراتها املختلفة الشركة موظفي عدد بلغ
 : بها يعملون  التي الرئيسية واألقسام واإلدارات الجنسية حسب بة موزعين ويوضح الجدول أدناه أعداد موظفي الشرك

 
 : األشخاص العاملون بالشركة بحسب كل إدارة8 - 3جدول                           

 
 

 السعودة  3-14-2

م(، وذلك بناء  على قرار مجلس  10/09/2011ه )املوافق 12/10/1432وتاريخ  4040بموجب قرار معالي وزير العمل رقم  ((نطاقات))تم اعتماد برنامج السعودة 
م( وقد بدأت وزارة  2011/ 10/09ه )املوافق  12/10/1432خ  بتاري  ((نطاقات))ه(، وجرى تنفيذ برنامج  27/10/1994ه )املوافق  21/05/1415وتاريخ    50الوزراء رقم  

يتم تقييم أداء أية شركة استنادا  إلى فئات  ((نطاقات))لتشجيع املؤسسات على توظيف املواطنين السعوديين. ومن خالل برنامج  ((نطاقات))العمل في تطبيق برنامج 
النطاق  و النطاق األصفر إلى فئات فرعية، أي: فئة منخفضة وفئة متوسطة وفئة مرتفعة(، و  سمة)مق النطاق األخضر ، و النطاق البالتينيمحددة )نطاقات(، أي: 

متطلبات السعودة، وبالتالي يحق لها عدد من املزايا، كتمكين العاملين األجانب من  قد أوفت ب النطاق البالتيني أو األخضر . وتعتبر الشركات التي تكون ضمن األحمر
تغيير مهنهم )باستثناء املهن املخصصة حصريا  للمواطنين السعوديين(. وفيما يتعلق بالشركات التي تكون في وضع أدنى من   رات العمل أووتجديد تأشي على الحصول 

اإلجراءات   بناء  على مدى عدم تقيدها باملتطلبات املحددة(، فإنها تعتبر قد خالفت متطلبات السعودة، وقد تخضع لبعض) األحمرالنطاق األصفر أو في النطاق 
 .عمل جديدة تأشيرات على  الجزائية، مثال  الحد من قدرتها على تجديد تأشيرات عمل املوظفين األجانب أو الحصول 

  بلغت نسبة توطين تمكنت من تحقيق حيث أن الشركة  ، م30/04/2019كما في  ضمن النطاق البالتيني قارية شركة سمو العقد تم تصنيف  هبالذكر أنوالجدير 
28.17% . 

 
 على طبيعة نشاط الشركة.نية إلجراء أي تغيير جوهري أي ويقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود 

 
  

 اإلدارة
 م2018 م2017 م2016

غير  السعوديون 
  السعوديين

غير  السعوديون  اإلجمالي 
 السعوديين

غير  السعوديون  لي اإلجما
 السعوديين

 اإلجمالي 

 2 1 1 2 1 1 2 1 1 مكتب الرئيس التنفيذي 
 1 1 - 1 1 0 - - - إدارة املراجعة الداخلية 

 8 4 4 10 4 6 9 4 5 إدارة املوارد البشرية
 7 7 - 7 7 0 8 8 - اإلدارة املالية 

 16 4 12 9 6 3 23 11 12 إدارة الخدمات املساندة 
مع   ملشاركةإدارة ا

 القطاع العام 
2 3 5 2 5 7 1 5 6 

 12 8 4 10 9 1 7 6 1 املشاريعإدارة تنفيذ 
 6 6 - 6 5 1 5 5 - إدارة املشاريع

 1 - 1 2 1 1 2 2 - تطوير األعمالإدارة 
 2 2 - - - - - - - إدارة تطوير املشاريع

 61 38 23 54 39 15 61 40 21 اإلجمالي 
 ة الشركإدارة املصدر: 
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  التنظيميالهيكل هيكل امللكية و  -4

 الطرح هيكل ملكية الشركة قبل وبعد  4-1

عشرون مليون سهم عادي بقيمة اسمية  ( خمسة و 25.000.000وخمسون مليون ريال سعودي، مقسم إلى ) مئتان ( 250.000.000يبلغ رأس مال الشركة حاليا  )
 ح: الطر مدفوعة القيمة بالكامل، يوضح الجدول التالي هيكل ملكية األسهم قبل وبعد للسهم الواحد ت سعودية ( عشرة رياال 10قدرها )

 
 بعد الطرح قبل الطرح  املساهمون 

القيمة األسمية   عدد األسهم
 )بالريال السعودي(

نسبة امللكية 
 املباشرة 

مللكية ة انسب
 غير املباشرة

 القيمة األسمية  عدد األسهم
 )ريال سعودي( 

نسبة امللكية 
 املباشرة 

نسبة امللكية 
 غير املباشرة

 - %68.6 171.500.000 17.150.000 - %98 245.000.000 24.500.000 شركة سمو القابضة
شركة بيسان 

لالستثمار التجاري 
 والعقاري 

250.000 2.500.000 1% 5% 175.000 1.750.000 0.7% 3.47% 

 - %0.7 1.750.000 175.000 - %1 2.500.000 250.000 شركة سمو املجتمع
 - %30 75.000.000 7.500.000 - - - - الجمهور 

 %3.47 %100 250.000.000 25.000.000 %5 %100 250.000.000 25.000.000 اإلجمالي 
 الشركة  إدارة املصدر: 

 في كل من شركة سمو القابضة وشركة سمو املجتمع  % 5ان لالستثمار من خالل ملكيتها ملا يعادل شركة بيسباشرة لامل*األسهم غير 

 
 املساهمون الحاليون في الشركة  4-1-1

 شركة سمو القابضة 
 . االسم التجاري: شركة سمو القابضة •
 الشكل القانوني: ذات مسؤولية محدودة )قابضة(. •
 املركز الرئيس ي: الخبر. •
 ريال. ( 10.000.000عشرة مليون ) دفوع: رأس املال امل •
أعمال الطرق والجسور نشاط الشركة: مقاوالت عامة للمباني وصيانتها واألعمال الكهربائية وامليكانيكية، وإنشاء املباني واملعارض وهدمها وردمها وإصالحها و  •

يع أو االيجار لصالح الشركة وإدارة  وإقامة املباني عليها واستثمارها بالبواملشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات وشراء األراض ي 
 وصيانة العقارات وتملك العقارات لصالح الشركة.

 :هيكل امللكية الحالي •
 

 .القابضة سمو  لشركة امللكية هيكل: 1 - 4 جدول                 
 النسبة اإلجمالي الحصة قيمة الحصص عدد الشركاء م
 %95 9,500,000 1.000 9.500 القحطانيحان بن مبارك ايض بن فر السيد / ع 1
 %5 500,000 1,000 500 والعقاري  التجاري  لالستثمار بيسان شركة 2

 %100 10,000,000 1,000 10,000 اإلجمالي 
 الشركة  إدارة : املصدر

 
 شركة سمو املجتمع  

 االسم التجاري: شركة سمو املجتمع.  •
 سؤولية محدودة.الشكل القانوني: ذات م  •
 املركز الرئيس ي: الخبر. •
 ريال. ( 30.000ثالثون ألف ) رأس املال املدفوع:  •
 نشاط الشركة: إقامة وإدارة وصيانة مراكز التعليم والتدريب واملراكز الترفيهية وإقامة وتنظيم املعارض الدائمة واملؤقتة. •
 هيكل امللكية الحالي: •
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 .املجتمع سمو  شركة ملكية هيكل: 2 - 4 جدول 
 النسبة اإلجمالي الحصة قيمة الحصص عدد الشركاء م
 %95 28,500 100 285 السيد / عايض بن فرحان بن مبارك القحطاني 1
 %5 1,500 100 15 والعقاري  التجاري  لالستثمار بيسان شركة 2

 %100 30,000 100 300 اإلجمالي 
     الشركة  إدارة املصدر: 

 
 

 لالستثمار التجاري والعقاري شركة بيسان 
 االسم التجاري: شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري.  •
 الشكل القانوني: ذات مسؤولية محدودة. •
 املركز الرئيس ي: الخبر. •
 ريال.  (500.000خمسمائة ألف ) رأس املال املدفوع:  •
 التعليم   مراكز  وصيانة  العقار  وصيانة  وإدارة   وتطوير  الشركة  لصالح  اليجارا  او  بالبيع   واستثمارها  عليها  املباني  وإقامة  األراض ي  شراء:  الشركة  نشاط •

 .الصناعية واملنشآت والتجارية السكنية واملجمعات الرياضية واملالعب والفنادق  واملقاهي واملطاعم والسياحية  الترفيهية واملراكز والتدريب
 هيكل امللكية الحالي: •

 

 : هيكل امللكية لشركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري 3 -4جدول               
 النسبة اإلجمالي قيمة الحصة عدد الحصص الشركاء م
 %97 485.000 1000 485 السيد / عايض بن فرحان بن مبارك القحطاني 1
 %1 5.000 1000 5 القحطاني فرحان عايض الرحمن عبد 5
 %1 5.000 1000 5 القحطاني فرحان عايض سلمان 7
 %1 5.000 1000 5 القحطاني فرحان عايض هللا عبد 8

 %100 500.000  500 اإلجمالي 
     الشركة  إدارة املصدر: 
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  التنظيمي  الهيكل 4-2

 . : الهيكل التنظيمي للشركة1 4الشكل 
  
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 املصدر: إدارة الشركة 

 
 وأمين سر املجلسأعضاء مجلس اإلدارة  4-3

 ( ثالث سنوات. 3( خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين ملدة ال تزيد عن )5يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من )
 . رة ثالث سنواتلفت(، م12/2018/ 23)املوافق  ه16/04/1440وقد تم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ 

      
 : أعضاء مجلس إدارة الشركة4 - 4جدول           

 صفة العضوية العمر الجنسية  املنصب االسم
 ** نسبة امللكية غير املباشرة امللكية املباشرة نسبة 

 العضويةتاريخ 
 بعد الطرح  قبل الطرح  بعد الطرح  قبل الطرح 

 52 سعودي الرئيس حطاني ن القعايض فرحا
غير تنفيذي / غير 

 مستقل
 م 23/12/2018 % 69.88 % 99.82 - -

 50 بحريني نائب الرئيس سعيد سالم النهدي
غير غير تنفيذي / 

 مستقل
 م 23/12/2018 - - - -

 52 سعودي عضو  هللا الخالدي فيصل عبد
غير تنفيذي / 

 مستقل
 م 23/12/2018 - - - -

 54 سعودي عضو  *يلعبدهللا العقخالد صالح 
غير تنفيذي/ 

 مستقل
 م 28/01/2019 - - - -

 59 سعودي عضو  *عصام أحمد محمد كلثوم
غير تنفيذي/ 

 مستقل
 م 28/01/2019 - - - -

 الشركة  إدارة املصدر: 
من خالد صالح العقيل وعصام أحمد كلثوم   عايض فرحان القحطاني وتم تعيين كٍل  م وافقت الجمعية العامة العادية على استقالة العضوين متعب حمد غديف القحطاني وعبدالرحمن28/01/2018بتاريخ *  

 بديلين عنهما. 
في  % 95سبته في شركة سمو العقارية، ويمتلك ما ن % 98في شركة سمو القابضة التي تملك  % 95ث يملك عايض القحطاني ما نسبته ، حي% 99.82بالنسبة للملكية غير املباشرة لرئيس مجلس اإلدارة فقد بلغت **

العقارية. باإلضافة إلى ملكيته غير املباشرة في شركة  في سمو  % 1في شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري والتي تمتلك  % 97في شركة سمو العقارية، باإلضافة إلى تملكه نسبة  % 1شركة سمو املجتمع التي تملك 
. كذلك باإلضافة إلى ملكيته غير % 97نسبته فيها والتي يمتلك فيها عايض القحطاني ما  % 5تجة عن تملك شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري ما نسبته من شركة سمو العقارية( والنا % 98سمو القابضة )تمتلك 

 .% 97والتي يمتلك فيها عايض القحطاني ما نسبته  % 5والعقاري فيها ما نسبته  من شركة سمو العقارية( والناتجة عن تملك شركة بيسان لالستثمار التجاري  % 1كة سمو املجتمع )تمتلك ما نسبته املباشرة في شر 

 
  

 لجنة املراجعة

إدارة املوارد 
 البشرية 

 القحطاني محمد 

 اإلدارة املالية
 طارق سمارة 

إدارة الخدمات  
 املساندة 

 القحطاني تركي 

تنفيذ إدارة 
 املشاريع

  شريف صالح 

إدارة التدقيق واملراجعة 
 الداخلية 
  )شاغر(

 مجلس اإلدارة 

 يس التنفيذيالرئ
  هللا آل عمره جار 

 لجنة الترشيحات واملكافآت  

 الشراكة مع القطاع العام مشاريع إدارة 
 فيصل املحمدي 

إدارة تطوير  
 األعمال 

 ظافر الشهري 

إدارة تطوير 
 املشاريع

 أحمد طايع
 

 التنفيذيةجنة للا

 إدارة املشاريع
 د/ محمد الشوني
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 :وأمين السر  وفيما يلي ملخص ملسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء املجلس اآلخرين
 رئيس مجلس اإلدارةمسؤوليات 

 ضمان وضوح مهام املجلس ونطاق عمله وأسس توزيع األدوار فيما بين األعضاء.  −
 ة عمل املجلس وسالمة تحديد أولويات املواضيع التي تعرض على املجلس في اجتماعاته.ضوح خطضمان و  −
 وأهدافها االستراتيجية. ضمان قيام املجلس بواجباته نحو تحقيق رسالة الشركة  −
 قيادة املجلس في اختيار الرئيس التنفيذي املنوط به مسؤولية إدارة الشركة. −
 دارية وتقييم األداء. التوجيهات اإل  من خالل تقديم لجان املجلسدعم  −
 تصويت فيما يتعلق بتعيين اإلدارة العليا واملسؤولين التنفيذيين. الإجراء  −
 ة. تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدار  −

 أعضاء مجلس اإلدارة مسؤوليات 
 املوافقة على مهام الشركة ورؤيتها.  −
 املستقبلية.  املساهمة في وضع التوجهات العامة للشركة وخططها االستراتيجية −
 االشراف على اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة والتحقق من تنفيذ سياسات الشركة وتحقيق أهدافها بكفاءة.  −
 ئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة العليا واملسؤولين التنفيذيين. املوافقة على تعيين الر  −
 الجتماعات التي يوقع عليها األعضاء. توثيق املناقشات والقرارات الصادرة من مجلس اإلدارة من خالل محاضر ا −
 ا. العالقة على جدول أعمال مجلس اإلدارة والجمعيات العامة للموافقة عليه ي طراف ذو األ إدراج أي معامالت مع  −
 املوافقة على امليزانية السنوية للشركة. −

 
 أمين السر مسؤوليات 

 ملجلس. وقرارات ا  على محاضر الحاضرينالتوقيع مع رئيس املجلس وأعضاء مجلس اإلدارة  −
 محاضر املجلس.الذي تدون فيه  الخاصالتوقيع مع رئيس املجلس على السجل  −

  :وأمين سر املجلس الحاليوفيما يلي نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة  
القحطاني فرحان عايض االسم  

.سعودي الجنسية  

سنة.  52 العمر  

 رئيس مجلس اإلدارة. املنصب

 م.1999عام اململكة العربية السعودية،  –الظهران ، واملعادن للبترول فهد امللك  جامعة – الصناعية اإلدارة يوسبكالور  املؤهالت العلمية

العملية الخبرات  م وحتى تاريخ هذه النشرة.2017عضو مجلس إدارة صندوق ضاحية سمو منذ عام  _ 
 نشرة.م وحتى تاريخ هذه ال2015عضو مجلس إدارة صندوق الرياض للتعمير منذ عام  _
 تاريخ هذه النشرة.م وحتى 2013رئيس مجلس إدارة شركة مشاركة املالية منذ عام  _
 وحتى تاريخ هذه النشرة. م2012رئيس مجلس إدارة شركة ضاحية سمو للتطوير العقاري منذ عام  _
 . م2012م وحتى عام 2010منذ عام  الشرقية غرفة في العقارية اللجنة رئيس _
 م وحتى تاريخ هذه النشرة.2009منذ عام لالستثمار رئيس مجلس إدارة شركة آجار  _
 م وحتى تاريخ هذه النشرة.2009إدارة شركة اكتفاء الزراعية منذ عام مجلس عضو  _
 .م2009عام م وحتى 2008رئيس مجلس أمناء مؤسسة ابن مبارك لخدمة املجتمع منذ عام  _
 .ه النشرةوحتى تاريخ هذ م2007 ذ عاممن القابضة سمو  شركة إدارة مجلس رئيس _
 .وحتى تاريخ هذه النشرة م2007 ذ عاممن العقارية سمو  شركة إدارة مجلس رئيس _
 .وحتى تاريخ هذه النشرة م2007 ذ عاممن القابضة تنامي شركة إدارة مجلس رئيس _
 م. 2009م وحتى عام 2006منذ عام بالشرقية عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية  _
 .م2015م وحتى عام 2010ر منذ عام للتعمي الرياض  شركة إدارة مجلس عضو _
 م. 2008م وحتى عام 2002نذ عام م العقارات لتطوير األولى للشركة املؤسسين حدأو  إدارة مجلس عضو _
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النهدي محمد سالم سعيد االسم  

.بحريني الجنسية  

سنة.  50  العمر  

 نائب رئيس مجلس اإلدارة. املنصب

م.1993عام مملكة البحرين،  –املنامة جامعة البحرين،  –ال بكالوريوس إدارة أعم املؤهالت العلمية  

العملية الخبرات  م وحتى تاريخ هذه النشرة.2015ذ عام س التنفيذي لشركة سمو القابضة منالرئي _ 
       م وحتى تاريخ هذه النشرة.2015منذ عام القابضة  تنامي شركة إدارة مجلس عضو _
 هذه النشرة.م وحتى تاريخ 2013ذ عام نمجدة   مروج ضاحية شركة إدارة مجلس عضو _
 .وحتى تاريخ هذه النشرة م2012عضو مجلس إدارة شركة ضاحية سمو للتطوير العقاري منذ عام  _
 م وحتى تاريخ هذه النشرة.2009منذ عام كتفاء الزراعية إعضو مجلس إدارة شركة  _
  النشرة.م وحتى تاريخ هذه 2014منذ عام  لالستثمارجار أعضو مجلس إدارة شركة  _
 م.2014وحتى عام  1992ذ عام والبحوث من للدراسات البحرين ركزبع ملبي التاالوفد الشبا عضو _
 م.2008م وحتى عام 2004منذ عام مدير عام شركة البحرين ملطاحن الدقيق  _
 م.2004م وحتى عام 1992منذ عام ملنطقة الخليج واليمن وشمال أفريقيا املدير التنفيذي لشركة يونييلفير  _

 
 

هللا الخالدي  فيصل عبد االسم  
 .سعودي الجنسية

 سنة.  52 العمر

 عضو مجلس اإلدارة. املنصب

 م. 1990  عاماململكة العربية السعودية    –الظهران  جامعة امللك فهد للبترول واملعادن،    –  علوم في الهندسة املدنية التطبيقيةبكالوريوس هندسة   املؤهالت العلمية

 م وحتى تاريخ إعداد هذه النشرة.2011رئيس مجلس إدارة شركة بريزما للصناعات املعدنية منذ عام  _ العملية الخبرات
 وحتى تاريخ إعداد هذه النشرة. م2010 عام منذ العقارية سمو شركة إدارة مجلس عضو _
 م. 2018عام م وحتى 2008منذ عام لالنشاءات عضو مجلس إدارة شركة بايتور السعودية  _
 م وحتى تاريخ إعداد هذه النشرة.2018منذ عام لالنشاءات سعودية شركة بايتور ال رئيس مجلس إدارة _
 .م وحتى تاريخ إعداد هذه النشرة2007والعضو املنتدب لشركة تنامي القابضة منذ عام  نائب رئيس مجلس اإلدارة _
 . وحتى تاريخ إعداد هذه النشرةم 1992العضو املنتدب لشركة زهور الريف للتجارة منذ عام  _
 تاريخ إعداد هذه النشرة.م وحتى 1990القابضة منذ عام الهندي العضو املنتدب لشركة  _

 
  



34 
 

 
 خالد صالح العقيل االسم

 .سعودي الجنسية

 سنة.  54 العمر

 عضو مجلس اإلدارة. املنصب

 .  م1987م اعاململكة العربية السعودية،  –الرياض ، جامعة امللك سعود –بكالوريوس محاسبة  املؤهالت العلمية

 .تاريخ هذه النشرة م وحتى2018منذ  املاليةلألوراق شركة الخليج لرئيس مجلس إدارة صندوق االسهم السعودية  _ العملية الخبرات
 م وحتى تاريخ هذه النشرة.2016منذ عام  لجميع األنشطة املصرفية البنك السعودي البريطاني )ساب( مستشار _
 تى تاريخ هذه النشرة.م وح2015كة املالية منذ عام لجنة املراجعة في شركة مشار  رئيس _
 م وحتى تاريخ هذه النشرة.2015عضو مجلس إدارة شركة مشاركة املالية منذ عام  _
وعضو م 2013م وحتى عام 2012منذ عام صرفية اإلسالمية في مؤسسة النقد العربي السعودي لجميع البنوك السعودية رئيس اللجنة امل _

 م. 2016م وحتى عام 2012منذ عام اللجنة 
 م.2016م وحتى عام 2012منذ عام  (سابالسعودي البريطاني )بنك الرئيس الخدمات املصرفية اإلسالمية في  _
 م.2011م وحتى نهاية عام 2011الرئيس العاملي ملنتجات بنك اتش اس بي س ي املصرفية اإلسالمية منذ شهر فبراير  _
 م. 2011م وحتى عام 2007مدير عام الخزينة ببنك البالد منذ عام  _
 م.2007وحتى عام م 2002في بنك ساب منذ عام املدير التنفيذي للخدمات املصرفية للشركات )الخدمات املصرفية اإلسالمية(  _
 م. 2002م وحتى عام 2000مدير قطاع الشركات الدولية في بنك الراجحي منذ عام  _

 
 عصام احمد كلثوم االسم

 .سعودي الجنسية

  سنة. 59 العمر

 عضو مجلس اإلدارة. املنصب

 .م1982عام اململكة العربية السعودية،  –الظهران جامعة امللك فهد للبترول واملعادن،  –بكالوريوس هندسة مدنية  املؤهالت العلمية

 ريخ هذه النشرة. م وحتى تا2016منذ عام  ثمارات العامة تفي صندوق االس مدير مشروع رؤى الحرم  -مستشار غير متفرغ _ العملية الخبرات
 م وحتى تاريخ هذه النشرة.2018مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نتيجة للعقار وخدمات االعمال منذ عام  _
 م.2017م وحتى عام 2016مستشار مجلس إدارة شركة بوابة مكة منذ عام  _
 .م2015م وحتى عام 2011لشركة بوابة مكة منذ عام  العضو املنتدب والرئيس _
 م.2011م وحتى عام 2007الشامية للتطوير العقاري منذ عام ملجموعة املدير التنفيذي  _
 م وحتى تاريخ هذه النشرة.2017عضو مجلس إدارة صندوق اإلنماء العقاري بمكة لتمويل مشروع جبل عمر منذ عام  _
 م. 2007م وحتى عام 2005مجموعة الثمامة منذ عام مستشار نائب رئيس  _
 م.2005م وحتى عام 2004ام يف منذ عمجموعة الس شركة مستشار نائب رئيس _
 م. 2004م وحتى عام 1999وينبع منذ عام للجبيل للخدمات العامة واالستثمار بالهيئة امللكية  نائب املدير العام _
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 أنس محمود مصلح   االسم

 .أردني الجنسية

  سنة.  38 العمر

 أمين سر املجلس. املنصب

 م05/08/2017 تاريخ التعيين 

لعلميةالت ااملؤه  م.2004عام  اململكة األردنية الهاشمية، –، عمان ماجستير حقوق من الجامعة األردنية _ 
 م.2001عام  اململكة األردنية الهاشمية، –، عمان بكالوريوس حقوق من الجامعة األردنية _

العملية الخبرات  لنشرة.م وحتى تاريخ هذه ا2017العقارية منذ عام أمين سر مجلس إدارة شركة سمو  _ 
 م وحتى تاريخ هذه النشرة.2013نائب الرئيس للخدمات املساندة في شركة سمو القابضة منذ عام  _
 م وحتى تاريخ هذه النشرة.2013مستشار قانوني في شركة سمو القابضة منذ عام  _
 م.2013م وحتى عام 2008منذ عام مدير القسم القانوني في مكتب دراسات الخليج لالستشارات  _

 
 ارة لس اإلدلجان مج 4-4

الشركات بما في ذلك من فصل ملسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات التي  تتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة
وليست إلزامية على الشركة حتى    تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح املساهمين. وعلى الرغم من أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشاديه

اللتزام بكافة األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية بشكل تدريجي خالل الفترة القادمة،  إال أن الشركة ستعمل على ا  ،اآلن
 .ة عن هيئة السوق املالية وبما يضمن التزام الشركة بكافة بنودهاقامت بإعداد نظام حوكمة خاص بها يتوافق مع الئحة حوكمة الشركات الصادر قد  كما أنها  

مواد الئحة  وتتعهد الشركة بااللتزام بجميع حتى تاريخ إعداد هذه النشرة.  ة العامة للشركةيالجمعأنه لم يتم اعتماد الئحة الحوكمة من  ومن الجدير بالذكر
 الجمعية العامة للشركة.بمجرد اعتمادها من الحوكمة 

 
 لجنة املراجعة  4-4-1

( من دليل حوكمة شركة  48وكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية، والفصل السادس املادة رقم )( من الئحة ح54شكلت لجنة املراجعة وفقا  للمادة )
 سمو العقارية، وتتلخص مهامها ومسؤولياتها فيما يلي:

 ها مجلس اإلدارة. التي حدد  ية، للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ االعمال واملهماتاإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية بشركة سمو العقار  .1
 دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.  .2
 دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.  .3
 فصلهم وتحديد أتعابهم.حاسبين القانونيين بعد التأكد من استقالليتهم و دارة بتعيين املالتوصية ملجلس اإل  .4
 متابعة أعمال املحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال املراجعة. .5
 ت اللجنة عليها. دراسة خطة املراجعة مع املحاسب القانوني وإبداء مالحظا .6
 القوائم املالية ومتابعة ما تم في شأنها.دراسة مالحظات املحاسب القانوني على  .7
 دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. .8
 ة في شأنها.دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدار  .9

 
 ة:ويبين الجدول التالي أعضاء لجنة املراجع

                                                        
 أعضاء لجنة املراجعة :5- 4جدول               

 الصفة االسم
النهدي   محمدسعيد سالم  املراجعةلجنة رئيس    

حمد قايد                      أخالد   عضو 
 عضو عبد الرحمن عايض القحطاني  

الشركة  إدارة املصدر:    
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 وفيما يلي السير الذاتية ألعضاء لجنة املراجعة:
 ضمن السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة. (33وردت السيرة الذاتية لسعيد النهدي في الصفحة )

 
 أحمد قايد  خالد االسم

 .مصري  الجنسية

 سنة.  51 العمر

 .ةنة املراجعجعضو ل املنصب

 م.1987عام  جمهورية مصر العربية –، القاهرة القاهرةجامعة ، تجارةبكالوريوس  _ املؤهالت العلمية
 م.1992عام  جمهورية مصر العربية –،القاهرة حقوق، جامعة القاهرة ليسانس _

العملية الخبرات  م وحتى تاريخ هذه النشرة.2011في شركة سمو القابضة منذ عام لالستثمار رئيس نائب ال _ 
 م.2011م وحتى عام 2009املدير املالي ومدير االستثمار في شركة تمكين لالستثمار والتطوير العقاري منذ عام  _
 م. 2009م وحتى عام 2007املدير املالي في مجموعة العوهلي للتجارة منذ عام  _
 م. 2007م وحتى عام 2002في شركة الثاقب لالستثمار التجاري منذ عام  املدير املالي _
 م.2002م وحتى عام 1994مستشار مالي في املكتب االقتصادي في الرياض منذ عام  _
 م. 1994م وحتى عام 1990رئيس قسم متابعة االستثمار في بنك مصر إيران للتنمية في جمهورية مصر العربية منذ عام  _

 
 القحطاني عايض منالرح عبد االسم

 .سعودي الجنسية

 سنة.  22 العمر

 .لجنة املراجعة عضو املنصب

 م. 2017عام  اململكة العربية السعودية، –الخبر ، جامعة األمير محمد بن فهد –بكالوريوس إدارة مالية  املؤهالت العلمية

العملية الخبرات  م.28/01/2019 م وحتى2015منذ عام  العقارية سمو شركة إدارة مجلس عضو _ 
   م وحتى تاريخ هذه النشرة.2015منذ عام  العقارية أدير لشركة التنفيذية اللجنة عضو _
 م وحتى تاريخ هذه النشرة.2017منذ عام  الخيرية مبارك ابن فرحان ملؤسسة التنفيذية اللجنة عضو _

 
 لجنة الترشيحات واملكافآت  4-4-2

 ما يلي: ت لجنة الترشيحات واملكافآت ولياؤ تشمل مهام ومس
إدانته بجريمة   تالتوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس وفقا  للسياسات واملعايير املعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق .أ

 مخلة بالشرف واألمانة.
ملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس  اإلدارة، وإعداد وصف للقدرات وااملراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس   .ب

 اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.
 .مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .ج
 حة الشركة.قتراح معالجتها بما يتفق مع مصلتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، وا . د
 التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح، إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.  . ه
السياسات استخدام معايير ترتبط  د وضع تلك  نوضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى ع .و

 داء. باأل 
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 : أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت 6- 4جدول                                   

 الصفة   االسم 
 رئيس اللجنة عايض فرحان القحطاني 

 عضو سعيد سالم النهدي 
 عضو محمد آل عمرهجار هللا 

  الشركة  إدارة املصدر: 

 
 .، واإلدارة العلياضمن السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة ( 38و ) (33( و) 32وقد وردت السير الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت في الصفحات )

 
 

 اللجنة التنفيذية  4-4-3

 ومسؤوليات اللجنة ما يلي: تشمل مهام 
 الخطط االستراتيجية والتشغيلية وامليزانيات وخطط األعمال املطورة من قبل اإلدارة.  إبداء التوصية ملجلس اإلدارة حول  .أ

املتعلقة   اتخاذ القرارات حول املسائل املخولة لها من املجلس التي تكون خارج نطاق صالحيات الرئيس التنفيذي للشركة، بما في ذلك املسائل .ب
 املخولة للجنة من مجلس اإلدارة. في الحدودوذلك بالنفقات الرأسمالية واملشتريات، 

 
 أعضاء اللجنة التنفيذية 7-4جدول                                                

 الصفة   االسم 
 رئيس اللجنة عايض فرحان القحطاني 

 عضو النهدي   محمدسعيد سالم 
 عضو متعب حمد القحطاني

  الشركة  إدارة املصدر: 

 
 .ضمن السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة  (33( و)32في الصفحات ) لكل من عايض القحطاني وسعيد النهديوردت السير الذاتية 

 
القحطاني  حمد متعب االسم  

 .سعودي الجنسية

 سنة.  44 العمر

 نة التنفيذية.جالل عضو املنصب

   م.1997عام اململكة العربية السعودية،  –الرياض د العزيز الحربية، كلية امللك عب -عسكرية بكالوريوس علوم املؤهالت العلمية

 .هذه النشرة تاريخ حتىو م 2013 منذ عام العقارية أدير لشركة التنفيذي الرئيس _ العملية الخبرات
 م.2013م وحتى عام 2011عام  منذ العقارية  سمو بشركة العقارية الخدمات إدارة مدير _
 م.28/01/2019م وحتى تاريخ 2015العقارية منذ عام  عضو مجلس إدارة شركة سمو _
 م وحتى تاريخ هذه النشرة.2014 القابضة منذ عام سمو شركة إدارة مجلس عضو _
  م وحتى تاريخ هذه النشرة.2009 العقارية منذ عام أجار شركة إدارة مجلس عضو _
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 اإلدارة العليا 4-5

       
 عليا للشركةاإلدارة ال 8- 4جدول 

امللكية   تاريخ التعيين املسمى الوظيفي العمر الجنسية االسم م
 املباشرة

امللكية غير  
 املباشرة

عمرة آل محمد هللا جار 1 م20/08/2008 الرئيس التنفيذي 39 سعودي   - - 

الداخلية مدير إدارة التدقيق واملراجعة   شاغر  2     

القحطاني عايض محمد 3 إدارة املوارد البشريةمدير  46 سعودي   م01/09/2014   - - 

م01/03/2019 مدير اإلدارة املالية 35 أردني  طارق فتحي سمارة 4  - - 

القحطاني علي تركي  5 الخدمات املساندةمدير إدارة  25 سعودي  م21/02/2016   - - 

املحمديحمدان فيصل  6 مدير إدارة مشاريع الشراكة مع القطاع  41 سعودي 
  العام

م30/07/2017  - - 

الوهاب شريف صالح عبد 7 املشاريع تنفيذ مدير إدارة 52 مصري   م08/07/2013   - - 

الشونيعبداللطيف د/ محمد  8 املشاريعمدير إدارة  40 مصري   م01/09/2018   - - 

الشهري محمد ظافر د.  9 األعمال  مدير إدارة تطوير 34 سعودي  م15/01/2017   - - 

ي مصر  أحمد محمد طايع 10 م01/10/2009 مدير إدارة تطوير املشاريع 40   - - 
 الشركة  إدارة املصدر: 

 م.2020عام الداخلية خالل تعتزم الشركة تعيين مدير إلدارة التدقيق واملراجعة * 

 
 :وفيما يلي نبذة عن أعضاء اإلدارة العليا

 عمرة آل محمد بن هللا جار االسم
 .سعودي الجنسية

 سنة.  39 العمر

 .التنفيذي الرئيس باملنص

 م.2002عام  اململكة العربية السعودية،  – ، الرياض سعود امللك  جامعة والتخطيط العمارة كلية – العمراني والتصميم التخطيط في بكالوريوس املؤهالت العلمية

 م.2015 م إلى ديسمبر2015العقارية منذ مايو  سمو شركة – للعمليات التنفيذي الرئيس _ العملية الخبرات
 م.2015 م وحتى عام2012العقارية منذ عام  سمو شركة – املشاريع رئيس نائب _
 م.2012وحتى عام م 2008 عام منذ العقارية سمو شركة – املشاريع عام مدير _
 م. 2008م وحتى عام 2007شركة إدار منذ عام  –املدير اإلقليمي باملنطقة الوسطى  _
 م. 2007م وحتى عام 2006 عام منذ العقاري  للتطوير ولىاأل  شركة – الوسطى باملنطقة اإلقليمي املدير _
 م. 2006م وحتى عام 2005عام  منذ العقاري  للتطوير الدريبي صالح مجموعة – عقاري  استثمار مستشار _
 م.2004م إلى ديسمبر 2004من يناير  والقروية البلدية الشؤون وزارة – املدن تخطيط بوكالة مساعد يططتخ مهندس _
 م. 2003م إلى 2002املكانية منذ عام  املعلومات ؤسسةم – تخطيط مهندس _

 
 

 محمد عايض القحطاني االسم
 .سعودي الجنسية

 . سنة 46 العمر
 .البشرية املوارد مدير املنصب

 م.1997عام اململكة العربية السعودية،  –، الرياض مام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة اإل -بكالوريوس إعالم  املؤهالت العلمية
 م.2010م وحتى عام 2001البشرية في شركة الفيصلية لألنظمة الطبية منذ عام مدير إدارة املوارد  _ الخبرات العملية

 م.2001م وحتى عام 1998محلل مالي في مجموعة الفيصلية منذ عام  _
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 طارق فتحي سمارة  االسم
 أردني. الجنسية

 سنة.  35 العمر
 مدير اإلدارة املالية. املنصب

 م. 2005اململكة األردنية الهاشمية، عام  –اليرموك، اليرموك  جامعة – ماليةإدارة بكالوريوس  • ؤهالت العلميةامل

 م. 2013( من معهد االستشارات املالية األمريكي منذ عام CFCشهادة املستشار املالي املعتمد ) •

 م.2013ريكيين منذ عام من معهد املحاسبين اإلداريين األم (CMAشهادة املحاسب اإلداري املعتمد ) •

 م. 2012( من معهد املحاسبين اإلداريين األمريكيين منذ عام CFMدير املالي املعتمد )شهادة امل •
 م وحتى تاريخ هذه النشرة.2017مراقب مالي في شركة سمو القابضة منذ عام  • الخبرات العملية

 م. 2017م وحتى عام 2014املدير املالي في شركة بيشوف أند كالين الشرق األوسط منذ عام  •

 م. 2014م وحتى عام 2009ت رئيس ي في شركة جرانت ثورنتون منذ عام مدقق حسابا •

 م. 2008م وحتى عام 2005في البنك اإلسالمي األردني منذ عام  –قطاع الشركات  –محلل مالي ائتماني  •
 

 القحطانيعلي تركي   االسم
 .سعودي الجنسية

 سنة.  25 العمر
 املساندة.رة الخدمات مدير إدا املنصب

 م. 2016عام اململكة العربية السعودية،  –، الهفوف امللك فيصلجامعة إدارة موارد بشرية، بكالوريوس  املؤهالت العلمية
 م وحتى تاريخ هذه النشرة.2016إدارة الخدمات املساندة منذ عام مدير  _ الخبرات العملية

 
 فيصل حمدان املحمدي  االسم

 .سعودي الجنسية
 سنة.  41 العمر

 .العاممدير إدارة الشراكة مع القطاع  املنصب
 م.1992عام  اململكة العربية السعودية –، الظهران درجة املاجستير في هندسة وإدارة التشييد، جامعة امللك فهد للبترول واملعادن _ املؤهالت العلمية

 م.2002عام اململكة العربية السعودية  –، الظهران ملعادنللبترول وابكالوريوس علوم في هندسة النظم، جامعة امللك فهد  _
 م.2016م وحتى عام 2015مدير عالقات املوظفين في مجموعة بن الدن السعودية منذ عام  _ الخبرات العملية

م وحتى عام  2011هللا، منذ عام منسق أول في مجلس أمناء وقف خادم الحرمين الشريفين امللك عبدهللا بن عبدالعزيز لوالديه رحمهما  _
 م.2015

إدارة  مدير إدارة املشاريع، وإدارة التشغيل والصيانة، وإدارة إسكان أعضاء هيئة التدريس باإلنابة، وإدارة قسم األمن والسالمة باإلنابة، و  _
 م. 2011م وحتى عام 2009قسم الخدمات املساندة باإلنابة، في جامعة األمير محمد بن فهد منذ عام 

 م. 2009م وحتى عام 2008شركة مرافق الكهرباء واملياه منذ عام مهندس مشاريع في  _
 م.2008م وحتى عام 2007مساعد مدير انشاءات في شركة البترول والكيماويات والتعدين املحدودة منذ عام  _
 م.  2007م وحتى عام 2002مهندس نظم في جامعة امللك فهد للبترول واملعادن منذ عام  _
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 لوهاب ا شريف صالح عبد االسم

 .مصري  الجنسية
 سنة.  52 العمر

  .املشاريعتنفيذ مدير إدارة  املنصب
 م.2010 عام ،جامعة سيكيم ما نيبال الهند - درجة املاجستير إدارة أعمال تخصص إدارة مشاريع _ املؤهالت العلمية

 م. 1987 عام ،جمهورية مصر العربية –اإلسكندرية ، جامعة اإلسكندرية –بكالوريوس هندسة مدنية  _
 م.2013م وحتى عام 2012مدير مشاريع شركة موطن العقارية منذ عام  _ الخبرات العملية

 م.2012م وحتى عام 2011مدير مشروع لدى شركة تمكين للتطوير العقاري منذ عام  _
 م. 2011م وحتى عام 2010مدير مشروع لدى شركة مدير املشروع الخليجي القابضة منذ عام  _
 م.2010م وحتى أغسطس 2010دى شركة األولى اس كي اي أند س ي منذ يناير مدير عام للمشاريع ل _
 م.2009م وحتى عام 2007مدير املشاريع لدى الشركة األولى للتطوير واالستثمار العقاري منذ عام  _
 م.2007م وحتى عام 2004للتطوير واالستثمار العقاري منذ عام  مدير مشروع لدى مجموعة صالح الدريبي _
 م.2004م وحتى عام 1990في مؤسسة أحمد التركي للتجارة واملقاوالت منذ عام  لمشاريع عام لمدير  _

 
 عبد اللطيف الشوني  د/ محمد االسم

 مصري. الجنسية
 سنة.  40 العمر

 الفوقية(مدير إدارة املشاريع )البنية  املنصب
 م.2009عام  –، جمهورية مصر العربية ة، مدينة شبين الكومدرجة الدكتوراه في الهندسة اإلنشائية، جامعة املنوفي _ املؤهالت العلمية

 م.2005عام  –جمهورية مصر العربية درجة املاجستير علوم في الهندسة املدنية، جامعة املنوفية، مدينة شبين الكوم، _
 م.2000عام  –جمهورية مصر العربية  لهندسة املدنية، جامعة املنوفية، مدينة شبين الكوم،بكالوريوس علوم في ا _

 م.2018م وحتى عام 2016مدير شركة مجموعة العمارة والتخطيط في اململكة العربية السعودية منذ عام  _ الخبرات العملية
 م.2016م وحتى عام 2014نذ عام مدير ادارة التطوير العقاري برنامج وزارة االسكان بـشركة بارسونز م _
 م.2014م وحتى عام 2013بارسونز منذ عام مدير االدارة الهندسية برامج وزارة االسكان بشركة  _
 م. 2013م وحتى عام 2010)جامعة األميرة نورة( في مجموعة بن الدن السعودية منذ عام  مدير مشروع قطار النقل االلي _
 م. 2010م وحتى عام 2009مشروع جامعة االميرة نورة في مجموعة بن الدن السعودية منذ عام  مدير املكتب الفني _
 م. 2008عام م وحتى 2005ي وزارة الشؤون البلدية والقروية في الرياض منذ عام مدير مشروع ف _
 م. 2005م وحتى عام 2003منذ عام  جمهورية مصر العربيةانشائي في شركة الوالي في  مهندس _
 م.  2003م وحتى عام 2000مهندس مشروع في شركة دجلة للبناء في مصر منذ عام  _

 
 الشهري محمد د/ ظافر  االسم

 .سعودي نسيةالج
   .سنة 34 العمر

 .تطوير األعمالمدير إدارة  املنصب
 م.2016عام جنوب تكساس بالواليات املتحدة األمريكية جامعة  - درجة دكتوراه في التخطيط الحضاري والسياسة البيئية _ املؤهالت العلمية

 .م2010عام ململكة العربية السعودية، ا –، الدمام الدمامجامعة  - ي واإلقليمير درجة املاجستير في التخطيط الحض _
 م.2006 اململكة العربية السعودية، عام –، الهفوف جامعة امللك فيصل بكالوريوس تخصص هندسة معمارية _

 م.2011م وحتى عام 2010نجاز للتطوير العمراني منذ عام إشركة  -منسق التخطيط واإلدارة والتنفيذ ملشروع املارينا  _ الخبرات العملية
 م.2010م وحتى عام 2009شركة الهوية الحديثة منذ عام  –ر األبحاث والتسويق مدي _
 م. 2009م وحتى عام 2008شركة األولى للتطوير العمراني منذ عام  –مهندس تطوير األعمال  _
 م.2008م وحتى عام 2006شركة األولى للتطوير العمراني منذ عام  –مهندس معماري  _
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    طايعمحمد أحمد  االسم
 مصري. الجنسية
 سنة.  40 العمر

 مدير إدارة تطوير املشاريع. املنصب
 م.2000عام جمهورية مصر العربية،  –جامعة العاشر من رمضان، مدينة العاشر من رمضان  – بكالوريوس هندسة معمارية املؤهالت العلمية
 م.2018م وحتى سبتمبر 2018ر بشركة رفال للتطوير العقاري منذ فبراي تطوير أول مدير  _ الخبرات العملية

 م.2018م وحتى عام 2017لتطوير بشركة مشيد للتطوير العقاري منذ عام امدير ادارة  _
 م. 2017م وحتى عام 2016مدير ادارة التطوير بمدينة املعرفة االقتصادية منذ عام  _
 م.2016م وحتى عام 2009العقارية منذ عام مدير إدارة التطوير في شركة سمو  _
 م. 2009م وحتى عام 2005للتطوير العقاري منذ عام  طوير في شركة االولىمدير الت _
 م. 2005م وحتى عام 2002كبير مهندسين معماريين في شركة البعد لالستشارات الهندسية منذ عام  _
 م.2002م وحتى عام 2000ي جمهورية مصر العربية منذ عام مهندس معماري في مكتب الهندسة املعمارية والتصميم الداخلي ف _

 
مساهمي الشركة تحظر على أي  والجدير بالذكر أنه ال توجد لدى الشركة اتفاقية موقعة مع أعضاء اإلدارة العليا أو أعضاء مجلس اإلدارة املذكورين أعاله أو أيا  من  

 اط الذي تزاوله في الوقت الراهن. منهم الدخول في أي عمل من شأنه منافسة الشركة في النش
  



42 
 

 
 األرباح سياسة توزيع  -5

نقدية، يجب أن يصدر  تمنح األسهم حامليها الحق في الحصول على األرباح التي تعلن عنها الشركة. ووفقا  للنظام األساس ي للشركة، فإن أي قرار بتوزيع أرباح 
ف العوامل السائدة وقتها، بما وصية مختلمن قبل الجمعية العامة العادية بناء  على توصية من مجلس اإلدارة الذي يأخذ في االعتبار عند إصداره لهذه الت

كة، واحتياجات الشركة فيها أرباح الشركة، والوضع املالي، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع األرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين، ونتائج نشاطات الشر 
، وخطط التوسع ومتطلبات استثمارات الشركة.    من النقد حاليا  ومستقبال 

 
، وال تضمن قيمة تلك األرباح التي تعتزم توزيعها في أي سنة محددة، وتخضع عملية توزيع األرباح إلى قدم الشركال ت قيود  ة أي ضمانات بأنها ستدفع أرباحا 

صافية بعد خصم  اح سنوية  من النظام األساس ي للشركة على أن يتم توزيع أربالسابعة واألربعون  (  47)معينة وفقا  لنظام الشركة األساس ي، حيث نصت املادة  
 كافة املصاريف والتكاليف األخرى على النحو التالي:

عشرة باملئة من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة. ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ    %10يجنب   .أ
 من رأس املال املدفوع.  %30االحتياطي املذكور 

ة لتكوين احتياطيات أخرى. وذلك بالقدر الذي  لعامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة متساوية من األرباح الصافيللجمعية ا .ب
ة املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء  ييحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمين. وللجمع

 لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما  من هذه املؤسسات.  اجتماعية ؤسساتم
تقتضيه  وبحسب ما وفق ما تقرره الجمعية العامة من رأس مال الشركة املدفوع و  % 5نسبة ال تقل عن لباقي بعد ذلك على املساهمين يوزع من ا .ج

 مصلحة الشركة. 
صص  تخ  ،السادسة والسبعين من نظام الشركات( 76)عشرون من النظام األساس ي للشركة، واملادة ال( 20)مع مراعاة األحكام املقررة في املادة  . د

مكافأة مجلس اإلدارة بما ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال  
  مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا   ،سنويا  

 
 

 : م2018 م و2017مين العايبين الجدول أدناه توزيعات األرباح خالل  
 

 م 2018و  م2017للعامين  توزيعات األرباح  1- 5جدول                                       
م2017 البيان م2018   
(سعودي ريال) للسنة ل الشاملالدخ  64.881.391 67.479.077 

رباح املبقاةجمالي األ إ  48.836.904 54.822.414 

 67.975.073 - توزيعات األرباح
  م. 2018لعام املصدر: القوائم املالية املراجعة 

ودي. مليون ريال سع  20م تبلغ 2016م قامت الشركة بتوزيع أرباح مستحقة لعام 2017في عام .*     

 
م، لصالح رئيس مجلس اإلدارة السيد/ عايض 2016م و2015م و2014لشركة خالل األعوام  ا  أرباحمن صافي    %10ما نسبته  تخصيص  أنه تم  والجدير بالذكر  

لتخصيص بشكل  وقد تم إيقاف هذا ا .بموجب عقد عمل موقع بينه وبين الشركة ، وذلك، والذي كان يعمل في ذلك الحين كعضو منتدب للشركةالقحطاني
 م واألعوام التي تليه.2017نهائي اعتبارا  من العام املالي 
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 استخدام متحصالت الطرح  -6

( خمسة 5.000.000حوالي )، سيدفع منها تقريبا  سعودي ريالمائة وثمانون مليون  (180.000.000)تبلغ القيمة املتوقعة إلجمالي متحصالت الطرح مبلغ 
، ومستشار العناية املهنية املالية،  ومستشار العناية املهنية القانونية، االكتتابومدير  ،والتي تشمل أتعاب املستشار املالي للطرح، ريال كمصاريف  ماليين

 واملحاسب القانوني، ومصاريف فتح حساب األمانة، وتكاليف التسويق والطباعة، واملصاريف والتكاليف األخرى املتعلقة بالطرح. 
حسب النسبة    كٍل مليون ريال على املساهمين البائعين  مائة وخمسة وسبعون    (175.000.000)بحوالي    واملقدرة ي متحصالت الطرح  توزيع صافسوف يتم  و   هذا

 متحصالت الطرح. صافي التي يمتلكها في رأس مال الشركة، ولن تستلم الشركة أي مبلغ من 
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 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة  -7

  ما يلي:س اإلدارة بالشركة بيقر أعضاء مجل
 ( شهرا  األخيرة.12لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال املُصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا  ملحوظا  في الوضع املالي خالل االثني عشر ) ✓
ديم طلب  قة مباشرة لتاريخ تقلم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل املُصدر خالل السنة الساب ✓

 .في ما يتعلق بإصدار أو طرح أي أسهم وطرح األسهمالتسجيل 
 . وطرح األسهمخالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل    للمصدرلم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع املالي والتجاري   ✓
من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألٍي من أقربائهم أي  " اإلدارة وأمين سر املجلسأعضاء مجلس " (3-4ما ورد في القسم )بخالف  ✓

 أسهم أو مصلحة من أي نوع في املُصدر. 
م( والذي دخل  10/11/2015ه )املوافق  28/1/1437( وتاريخ  3باألحكام الواردة في نظام الشركات الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم )م/  االلتزام ✓

 م(. 02/05/2016ه )املوافق 25/07/1437التنفيذ في تاريخ  حيز 
( "العقارات اململوكة  7-3املشار إليها في القسم رقم )بما في ذلك ضريبة القيمة املضافة، املتعلقة بنقل ملكية األراض ي األعباء املالية أن جميع  ✓

السيد/ عايض  رئيس مجلس اإلدارة  م تحملها بشكل كامل من قبلإلى رئيس مجلس اإلدارة سيت( 3و2لشركة سمو العقارية" )الفقرات الفرعية 
 ، ولن تتحمل شركة سمو العقارية أية تبعات مالية لذلك.القحطاني
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 مصاريف الطرح  -8

ريال سعودي، حيث سيتم  ( خمسة ماليين 5.000.000)حوالي سوف يتحمل املساهمون البائعون جميع التكاليف املتعلقة بالطرح، والتي يتوقع لها أن تبلغ 
 ريال سعودي.  مائة وثمانون مليون  (180.000.000من إجمالي متحصالت االكتتاب البالغة ) خصمها بالكامل

، ومستشار العناية املهنية املالية، واملحاسبين القانونيين،  ومستشار العناية املهنية القانونية،  االكتتابومدير    ،أتعاب املستشار املاليوتشمل مصاريف الطرح  
 وتكاليف التسويق والطباعة، واملصاريف األخرى املتعلقة بالطرح. ومصاريف فتح حساب األمانة، 

من املصاريف املتعلقة بالطرح وإنما سيتم خصمها بالكامل من إجمالي متحصالت االكتتاب، وسيقوم  والجدير بالذكر أن الشركة سوف لن تتحمل أي
 بمجرد االنتهاء من عملية الطرح.  املساهمون البائعون بسداد كافة مصاريف الطرح التي تحملتها الشركة عنهم
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 املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه -9

الصادرة   املستمرة  طرح األوراق املالية وااللتزاماتوفقا  ملتطلبات قواعد  األسهم في السوق املوازية وطرحلهيئة السوق املالية لتسجيل تقدمت الشركة بطلب 
لى جميع املوافقات  تم الحصول ع  كماكافة املستندات املؤيدة التي طلبتها الهيئة،  تم تقديم  ت املوافقة على نشرة اإلصدار هذه و تمقد  و   .عن هيئة السوق املالية

 في السوق املوازية.  الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم
ئة نموذج طلب االكتتاب، حيث أن التوقيع على نموذج طلب  يجب على جميع املستثمرين املؤهلين قراءة شروط وأحكام الطرح بعناية تامة قبل استكمال تعب 

 بمثابة إقرار بالقبول واملوافقة على شروط وأحكام الطرح املذكورة. يعتبر  االكتتاباالكتتاب وتسليمه إلى مدير 
 
 االكتتاب 9-1

من  %30 ياالت سعودية للسهم الواحد، تمثل( ر 10اسمية قدرها عشرة ) ذات قيمة( سهم عادي 7.500.000) وخمسمائة ألف ماليينسبعة  سوف يتم طرح
مائة  ( 180.000.000ريال للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها ) أربعة وعشرون( 24بسعر )في السوق املوازية سيتم طرحها لالكتتاب رأس مال الشركة، 

 ريال سعودي، ويقتصر الطرح على فئات املستثمرين املؤهلين، وهم كما يلي: وثمانون مليون 
 أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص. .1
الشخص املرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات  ذلك عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون  .2

 لى موافقة مسبقة منه.الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار في السوق املوازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول ع
 حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع. جهةأي حكومة اململكة، أو  .3
 الشركات اململوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة. .4
 عاون لدول الخليج العربية.لشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التا .5
 صناديق االستثمار.  .6
تثمار  األجانب غير املقيمين املسموح لهم باالستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في الدليل االسترشادي الس .7

 في السوق املوازية. األجانب غير املقيمين 
  املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة. .8
 أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع. أي  .9

 أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من املعايير اآلتية: .10
مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشر صفقات في كل  في أسواق األوراق املالية ال يقل  أن يكون قد قام بصفقات .أ

 ربع سنة خالل االثني عشر شهرا  املاضية. 
 . أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي .ب
 ي. ة ثالث سنوات على األقل في القطاع املاليعمل أو سبق له العمل مد أن .ج
 عامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.أن يكون حاصال  على الشهادة ال . د
. . ه  أن يكون حاصال  على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا 

 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. .11
 

 طريقة التقدم بطلب االكتتاب 9-2

. ويجب على املكتتب تعبئة طلب  والشركةاالكتتاب املستشار املالي ومدير كٍل من ين خالل فترة الطرح لدى وفير نماذج طلبات االكتتاب للمكتتبسوف يتم ت
وأن يستكمل كافة    ماملوافقة على كافة الشروط واالحكا املكتتبوينبغي على  االكتتاب وفقا  لتعليمات االكتتاب املوضحة في نموذج االكتتاب وفي هذه النشرة.

، في حالة عدم استيفاء أي من شروط   وأحكام االكتتاب األقسام ذات الصلة في نموذج االكتتاب. تحتفظ الشركة بالحق في رفض أي طلب اكتتاب جزئيا  أو كليا 
حيث يمثل نموذج طلب االكتتاب بمجرد  ، هدخال أي تعديالت على نموذج طلب االكتتاب أو سحبه بعد تقديمإأو عدم اتباع التعليمات الالزمة. ال يجوز 

 تقديمه اتفاقا  ملزما  قانونيا  بين الشركة واملكتتب.  
من رأس مال الشركة بعد انتهاء الطرح، ويمكن للمستثمرين الحصول   %70لـ   وسوف يمتلكون من رأس مال الشركة،   %100يمتلك املساهمون البائعون حاليا  
 من خالل معلومات االتصال املوضحة أدناه: االكتتابمدير  وأدار هذه ونموذج طلب االكتتاب من املستشار املالي صعلى نسخة إلكترونية من نشرة اإل 
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 املستشار املالي  

     خيل املاليةمجموعة الد
 حي الوزارات  –الرياض 
 11451الرياض  2462ص.ب. 
 + 966 11 4309800 هاتف:
 + 966 11 4787795: فاكس
 www.aldukheil.com.sa: اإللكتروني املوقع
 info@aldukheil.com.sa: اإللكتروني البريد

 االكتتابمدير 
 شركة دراية املالية 

  شارع العليا العام  –الرياض 
 11323الرياض  286546ص.ب. 
 + 966 11 2998000هاتف: 
 + 966 11 2992071فاكس: 

 www. derayah.comاملوقع اإللكتروني: 
 support@derayah.comالبريد اإللكتروني: 

 
  فترة الطرح وشروطه 9-3

هـ  24/07/1441 الخميسيوم  وحتى( م2020/ 16/02هـ )املوافق 22/06/1441األحد من يوم  ابتداء  االكتتاب  طلباتباستالم نماذج  االكتتابسيبدأ مدير 
بمراجعة الطلب ومراجعة املستندات املطلوبة، وفي حال اكتمال  االكتتابعند توقيع وتقديم نموذج طلب االكتتاب سيقوم مدير  م(.03/2020/ 19 )املوافق

أو عدم صحة املعلومات املقدمة  طلب االكتتاب لة عدم اكتمال ستوفي، وفي حاالطلب يقوم بختم النموذج وتزويد املستثمر بصورة من نموذج االكتتاب امل
 . ا  الغييعتبر نموذج طلب االكتتاب  فإن، هفي
 

بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل ضرب عدد األسهم    ،يجب على املستثمر أن يوضح في نموذج طلب االكتتاب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها
أسهم، بينما الحد عشرة ( 10. الحد األدنى لالكتتاب هو )الواحد رياال  سعوديا  للسهم أربعة وعشرون( 24ها في سعر الطرح البالغ )رغب االكتتاب بالتي ي

 . مكتتب( مليون ومئتان وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وتسعون سهم لكل 1.249.990األقص ى لالكتتاب هو )
 

مطابقة األصل مع الصورة وإعادة األصل  تتم  )حسبما ينطبق الحال(، على أن    التاليةطرح مع إرفاق املستندات  يجب تقديم نموذج طلب االكتتاب خالل فترة ال
 للمكتتب أو للوكيل: 

 الفرد(.  للمكتتبأصل وصورة بطاقة األحوال املدنية ) .1
 (. باملكتتكتتاب مقدما  من الوكيل بالنيابة عن أصل وصورة صك الوكالة الشرعية )عندما يكون طلب اال .2
 شركة(. املكتتب صورة السجل التجاري وصورة من تفويض التوقيع )إذا كان  .3
صندوق استثماري أو شركة   كان املكتتبصورة من السجل التجاري وصورة هوية املفوض بالتوقيع وصورة تراخيص هيئة السوق املالية )في حال  .4

 والشركة املرخصة في حال املحافظ أو اتفاقيات االستثمار بالنيابة(. تباملكتملالية، ويضاف صورة من االتفاقية بين مرخصة من هيئة السوق ا 
 أي مستندات أخرى يتم طلبها أو االطالع عليها. .5

 
ج طلب االكتتاب كليا  أو جزئيا  إذا لم إجراء حوالة مباشرة إلى حساب األمانة، ويحق للشركة أن ترفض نموذبيجب أن تسدد كامل قيمة األسهم املكتتب بها 

 وف الطلب شروط وأحكام الطرح، وسيقبل املكتتب عدد األسهم املخصصة له ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم التي طلب االكتتاب بها.يست
 
 اإلشعار بالتخصيص ورد الفائض 9-4

ملكتتب بها في حساب األمانة املذكور  اعلى كل مكتتب تحويل املبالغ  ويجب  بفتح حساب أمانة يسمى: الطرح األولي لشركة سمو العقارية،    االكتتابسيقوم مدير  
 والذي سيتم توضيحه في نموذج طلب االكتتاب.

لتزام بتسليم النسخ األصلية للمستندات عن طريق البريد(  ، باليد أو بالبريد اإللكتروني أو الفاكس )مع االاالكتتابأن يقدموا إلى مدير املكتتبين يجب على 
مه في موعٍد أقصاه الساعة الرابعة مساء  من تاريخ يوم اإلقفال. يجب أن يرفق بطلب االكتتاب في أسهم الطرح جميع  طلب االكتتاب موقعا  على أن يتم تسلي

بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، وبناء  عليه يقر برغبته في االكتتاب في  مكتتباملطلوبة حسب التعليمات. وبإكمال طلب االكتتاب، يقر كل املؤيدة املستندات 
 م املطروحة حسب ما هو مبين في طلب االكتتاب.األسه

. األمانة الخاص بعملية الطرح مباشرة حسب نموذج االكتتابتحويل األموال إلى حساب و سيكون االكتتاب في أسهم الطرح من خالل تقديم طلب االكتتاب 
وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ألسهم   مع املصدر،  وسيتم تخصيص األسهم املطروحة لالكتتاب وفقا  ملا يقترحه املستشار املالي بالتشاور 

كون  ت، ولن التخصيصثالثة أيام عمل من تاريخ خالل م(، وسيكون رد الفائض 2020/ 24/03هـ )املوافق 29/07/1441الثالثاء الطرح في موعد أقصاه يوم 
 .أو الشركةاالكتتاب أو مدير  هناك أي عموالت أو استقطاعات من الجهة املستلمة ملتحصالت الطرح

املبالغ الفائضة التي سيتم ردها لهم، إن وجدت.  وسوف يقوم املستشار املالي بإرسال إشعارات للمكتتبين توضح العدد النهائي لألسهم املخصصة لكل منهم و 
 .االكتتابمدير  وأوملزيد من املعلومات يتعين على املكتتبين االتصال باملستشار املالي 
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 أحكام متفرقة 

ملتنازل لهم ومنفذي الوصايا يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم وا .1
ل ومديري التركات والورثة. وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها من ِقب

 . اآلخراألطراف في االكتتاب دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف 
 تالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود املترتبة عليها ألنظمة اململكة وتفسر وتنفذ طبقا  لها.تخضع هذه التعليمات والبنود وأي اس .2
 الية عليها.نشرة اإلصدار هذه باللغة العربية بعد موافقة هيئة السوق امل نشرسيتم  .3

 
  الطرحاألوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق  9-5

 اإلدراج أو إلغاء التداول تعليق 

 في أي من الحاالت التالية:وذلك  ،اإلدراج في أي وقت حسبما تراه مناسبا  التداول أو إلغاء تعليق يجوز للهيئة  .أ
 . ةمنتظملمستثمرين أو للمحافظة على سوق ل إذا رأت ضرورة ذلك حماية   .1
 واعد السوق.أو قلوائحه التنفيذية  والسوق املالية أنظام بلتزام الإخفاقا  تراه الهيئة جوهريا  في اأخفق املصدر إذا  .2
 إذا لم يسدد املُصدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.  .3
 . لم تعد مناسبة الستمرار إدراج أوراقه املالية في السوق أو أصوله  همستوى عملياتاملصدر أو أعماله أو إذا رأت أن  .4
بشأن الصفقة املقترحة. وفي حال أعلن املصدر عن معلومات كافية تتعلق بالكيان لومات كافية عند اإلعالن عن استحواذ عكس ي ال يتضمن مع .5

املستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن املصدر، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة املقترحة لالستحواذ العكس ي،  
 رحلة.فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه امل

رب معلومات عن الصفقة املقترحة لالستحواذ العكس ي، ويتعذر على املصدر تقييم وضعه املالي بدقة ويتعذر عليه إبالغ السوق وفقا   عند تس .6
 لذلك.

رعية ي الفقرة الفية واألربعين من قواعد اإلدراج بعد مض ي املدة املحددة فدإذا لم تستوف متطلبات السيولة املحددة في الفقرة )ب( من املادة الحا .7
 ( من الفقرة )د( من املادة الثانية واألربعين من قواعد اإلدراج. 1)
رأس ماله لدى املحكمة بموجب نظام  نفأكثر م %50طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي للمصدر الذي بلغت خسائره املتراكمة  قيدعند  .8

 اإلفالس.
 دارية للمصدر لدى املحكمة بموجب نظام اإلفالس. التصفية اإل  طلب افتتاح إجراء التصفية أو اجراء قيدعند  .9

ظام عند صدور حكم املحكمة النهائي بانهاء إجراء إعادة التنظيم املالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب ن .10
 اإلفالس.

 بموجب نظام اإلفالس. رية للمصدر لتصفية اإلداعند صدور حكم املحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء ا .11
 يخضع رفع تعليق التداول املفروض بموجب الفقرة )أ( املذكورة أعاله لالعتبارات التالية: .ب

 معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية  للمستثمرين.  .1
 النشاط العادي للسوق. ثيره في أن رفع التعليق من املرجح عدم تأ .2
 التزام املُصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة. .3
من  عند صدور حكم املحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا  عن مزاولة نشاطاته .4

 .أعاله  ( من الفقرة )أ(8الفقرة الفرعية )وفق قبل الجهة املختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق 
لم يكن ُموقفا  عن مزاولة   عند صدور حكم املحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما .5

   .أعاله ( من الفقرة )أ( 9ة )نشاطاته من قبل الجهات املختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعي
 تعلق السوق تداول األوراق املالية للُمصدر في أي من الحاالت اآلتية:  .ج

 اللوائح التنفيذية ذات العالقة. عند عدم التزام املُصدر باملواعيد املحددة لإلفصاح عن معلوماته املالية الدورية وفق  .1
 ُمصدر رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي.ة للعند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم املالي .2
يح  إذا لم تستوف متطلبات السيولة املحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مض ي املهلة التي تحددها السوق للُمصدر لتصح .3

 أوضاعه ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
 ُمصدر بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار. ة للعند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادي .4

،  ( من الفقرة )ج( أعاله، بعد مض ي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق3( و)2( و)1ترفع السوق التعليق املشار إليه في الفقرات الفرعية ) . د
 لتعليق خالل مدة ال تتجاوز خمسة جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعليق. وق اوفي حالة اتاحة تداول أسهم املصدر خارج املنصة، ترفع الس

ت الواردة يجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من املرجح حدوث أي من الحاال  . ه
 في الفقرة )أ( أعاله.

 وراقه املالية االستمرار في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.ول أيجب على املصدر الذي ُعلق تدا .و
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( أشهر من دون أن يتخذ املُصدر إجراءاٍت مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج 6إذا استمر تعليق تداول األوراق املالية مدة ) .ز
 األوراق املالية للمصدر. 

ية استحواذ عكس ي، يلغى إدراج أسهم املُصدر. وإذا رغب املصدر في إعادة إدراج أسهمه، فعليه تقديم طلب جديد إلدراج  لعملعند إكمال املصدر  .ح
 أسهمه وفقا  لقواعد اإلدراج واستيفاء املتطلبات ذات العالقة املنصوص عليها في قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة.

 التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناء  على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة. ليق ال تخل هذه البنود بتع .ط
 

 اإللغاء االختياري لإلدراج

  وللحصول على موافقة الهيئة، يجب علىمن الهيئة.    مسبقةأدرجت أوراقه املالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة    ملصدرال يجوز   .أ
 املُصدر تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق بذلك، وأن يشمل الطلب املعلومات اآلتية: 

 األسباب املحددة لطلب اإللغاء  .1
 ( أدناه.داملشار إليه في الفقرة ) حاإلفصانسخة من  .2
كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ  وثيقة مرسلة إلى املساهمين، إذا    كل نسخة من املستندات ذات العالقة ونسخة من   .3

 .يتخذه املُصدرأو أي إجراء آخر 
 جب اللوائح التنفيذية ذات العالقة.بمو أسماء ومعلومات االتصال الخاصة باملستشار املالي واملستشار القانوني املعيني ن  .4

 يجوز للهيئة بناء  على تقديرها قبول طلب اإللغاء أو رفضه.  .ب
 لحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة. يجب على املُصدر ا .ج
ن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن  عند إلغاء اإلدراج بناء  على طلب املُصدر، يجب على املصدر أ . د

 يه ومدى تأثيره في نشاطات املُصدر. اإلفصاح على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إل
 

 التعليق املؤقت

اإلفصاح عنه من دون تأخير    للُمصدر أن يطلب من السوق تعليق تداول أوراقه املالية مؤقتا  عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجبيجوز   .أ
ين سريته حتى نهاية فترة التداول، وتقوم السوق  بموجب نظام السوق املالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال يستطيع امُلصدر تأم

 بتعليق تداول األوراق املالية لذلك املُصدر فور تلقيها للطلب.  
صدر، يجب على املُصدر أن يفصح للجمهور في أقرب وقت ممكن عن سبب التعليق واملدة  عند تعليق التداول مؤقتا  بناء  على طلب املُ  .ب

 دى إليه ومدى تأثيره في نشاطات املُصدر. املتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أ
ي نشاطات املُصدر يجوز للهيئة أن تعلق التداول مؤقتا  من دون طلب من املُصدر عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر ف .ج

تخضع أوراقه املالية للتعليق املؤقت    ما تؤثر في نشاط السوق أو تخل   بحماية املستثمرين. ويجب على املصدر الذيبوترى أن تلك الظروف ر 
 للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. 

سة صالحيتها وفق الفقرة )ج( املذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات املُصدر  للسوق أن تقترح على الهيئة ممار  . د
 أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية املستثمرين.  ومن املحتمل

 م تر الهيئة أو السوق خالف ذلك. يرفع التعليق املؤقت للتداول عند انتهاء املدة املحددة في اإلفصاح املشار إليه في الفقرة )ب( أعاله، ما ل . ه
          

 وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها تسجيلإعادة 

صوص  ر في إعادة إدراج أسهمه بعد إلغائها فعليه تقديم طلب جديد إلدراج أسهمه وفقا  لقواعد اإلدراج واستيفاء املتطلبات ذات العالقة املنإذا رغب املُصد
 طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة. عليها في قواعد 

وافقات التي ستطرح بموجبها األسهم  9-6  القرارات وامل

 ما يلي: في  ت التي ستطرح أسهم الطرح بموجبهاتتمثل القرارات واملوافقا
 

 قرار مجلس إدارة الشركة بطرح األسهم لالكتتاب في السوق املوازية. 9-6-1

وخمسمائة ألف  ماليين سبعة ( 7.500.000( بطرح عدد ) م06/02/2019)املوافق هـ 06/1440/ 01نعقد بتاريخ أوص ى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه امل
 .في السوق املوازية وذلك بعد الحصول على املوافقات النظامية الالزمةمال الشركة  من رأس %30سهم تمثل 

 
وافقة هيئة السوق املالية 9-6-2  م

األربعاء  على نشرة اإلصدار هذه وكافة املستندات املؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقعها الرسمي يوم  تم الحصول على موافقة الهيئة
 م(.04/12/2019  )املوافقه 07/04/1441
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وافقة السوق املالية السعودية "تداول" على اإلد 9-6-3  اج ر م

م(، وهذه املوافقة مشروطة  04/03/2019ه )املوافق 06/1440/ 27على اإلدراج بتاريخ  تم الحصول على موافقة من السوق املالية السعودية "تداول"
 بالحصول على موافقة هيئة السوق املالية.

 
 أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف في أسهم معينة إفادة عن 9-7

في صفحة  أو أكثر من أسهم الشركة %5الكبار الذين يملكون املساهمين الذين تظهر أسماؤهم في هذه النشرة )الرجاء مراجعة "املساهمون كبار يحظر على 
 .((فترة الحظر)) سجيل وإدراج أسهم الشركة في السوق املوازيةت  من تاريخ عشر شهرا   اثني( 12فترة )( التصرف فيما يملكونه من أسهم قبل مض ي ز)

 وجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع التصرف في أسهم معينة.تبخالف فترة الحظر املفروضة من الهيئة على املساهمين الكبار، ال 
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 التعهدات الخاصة باالكتتاب -10

 إقرارات املكتتبين 10-1

 إن املكتتب: بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه، ف 
 األسهم املذكور في طلب االكتتاب الذي قدمه. في الشركة بعدديوافق على اكتتابه  −
 اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.قد يقر بأنه  −
نشرة اإلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب، ويكتتب  يوافق على النظام األساس ي للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في  −

 في األسهم بناء  على ذلك. 
يؤكد عدم التنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم من جراء احتواء نشرة اإلصدار هذه على معلومات جوهرية غير  −

 في النشرة.  على قبول املكتتب باالكتتاب في حال تمت إضافتهاصحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر بشكل مباشر 
وأن للشركة الحق في   ،كتتاب في أسهم الشركةلالالتقدم بطلب وألي فرد من عائلته املشمولين في نموذج طلب االكتتاب، لم يسبق له  يقر بأنه −

 رفض أي من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب.
كما يقبل بكافة شروط وتعليمات   د أقص ى( بموجب طلب االكتتابح املخصصة له )في حدود املبلغ الذي اكتتب به كحيقبل عدد أسهم الطر  −

 االكتتاب الواردة في طلب االكتتاب وفي هذه النشرة.
 .االكتتابيتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه ملدير  −

 
 سجل األسهم وترتيبات التعامل 10-2

 إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها واملبالغ املدفوعة من هذه األسهم. مساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوينللتحتفظ تداول بسجل 
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 )تداول( السوق املالية السعودية 10-3

م.  1990األسهم اإللكتروني في اململكة عام  م، كنظام بديل لنظام معلومات األوراق املالية اإللكتروني، وكان قد بدأ تداول  2001تم تأسيس نظام تداول في عام  
كل يوم عمل من أيام األسبوع من األحد إلى من تنفيذ الصفقة وانتهاء  بالتسوية، ويتم التداول  عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ابتداء  وتتم 

ألوامر وتعديلها وإلغائها من  األوامر. أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال ا  عصرا  ويتم خاللها تنفيذ  3صباحا  وحتى    10على فترة واحدة من الساعة    الخميس
 .  ن طريق تداول ع، تتغير هذه األوقات خالل شهر رمضان ويتم اإلعالن صباحا   10صباحا  وحتى الساعة  9:30الساعة 

امر وفقا  للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوال  )وهي األوامر  ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األو 
 لتوقيت اإلدخال.  املشتملة على أفضل األسعار(، وتليها األوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقا  

تلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت، ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري ملزودي  يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من املعلومات من خالل قنوات مخ
 . بيومي عملم بعد تنفيذ الصفقة (، أي أن نقل امللكية لألسهم يتT+2)يومي عمل املعلومات املعروفين مثل رويترز. وتتم تسوية الصفقات خالل 

ومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول. وتقع على عاتق إدارة تداول مسؤولية مراقبة السوق اإلفصاح عن جميع القرارات واملعل املصدروينبغي على 
 بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق. 

 
 تداول األسهم في السوق املوازية 10-4

ديم طلب إلى السوق املالية السعودية إلدراج أسهم الشركة كما تم تق  ،ركة في السوق املوازيةأسهم الش  وطرح تم تقديم طلب لدى هيئة السوق املالية لتسجيل  
 . في السوق املوازية

، وستعلن تداول تاريخ تداول  وبعد استيفاء جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم
كورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط، ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة هيئة السوق  ه، وتعتبر التواريخ واألوقات املذاألسهم في حين

 املالية.
الرسمية، وإدراج أسهمها   وال يمكن التداول في األسهم املطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات املساهمين في تداول، وتسجيل الشركة في القائمة

حظرا  تاما  قبل التداول الرسمي، ويتحمل املستثمرون الذين يتعاملون في تلك األنشطة املحظورة من التداول املسؤولية  في األسهم، ويحظر التداول في تداول 
 الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة.

 "التعريفات واملصطلحات"(.  (1القسم )مرين املؤهلين )فضال  راجع رجة في السوق املوازية على املستثيقتصر تداول األسهم املد
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 اكتمال الطرح عدمإجراءات  -11

من هذه (  طفي صفحة )رح"  إذا لم يكتمل الطرح في التاريخ املحدد النتهاء عملية الطرح املبين في نشرة اإلصدار هذه )فضال  راجع "التواريخ املهمة وإجراءات الط
ومن ثم سيقوم بإشعار املكتتبين،  طرح اكتمال ال مبعدعشرة أيام من انتهاء فترة الطرح بإشعار الهيئة كتابيا   (10)  تشار املالي خاللالنشرة(، سيقوم املس

 )إن وجدت( من دون خصم أي عموالت أو رسوم. املكتتبينإعادة املبالغ التي تم جمعها من  ستتماالكتتاب  مديروبالتنسيق مع  
 

 مها بأي قرارات أو تعليمات أو إجراءات تصدر من هيئة السوق املالية في حال عدم اكتمال الطرح. وتؤكد الشركة التزا
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 املستندات املتاحة للمعاينة -12

خالل أيام العمل    الرياض، وذلكمدينة  في  مستشار املالي  وفي املقر الرئيس لل  شركة في مدينة الخبر التالية متاحة للمعاينة في املقر الرئيس لل  ستكون املستندات
إلى الساعة صباحا     09:00بين الساعة  ،  م(19/03/2020  هـ )املوافق24/07/1441  الخميسإلى يوم    (م16/02/2020هـ )املوافق  22/06/1441األحد  من يوم  
 الطرح:  أيام قبل نهاية فترة  7ال تقل عن مساء  خالل فترة  04:00
 السجل التجاري الرئيس للشركة.  .1
 النظام األساس ي للشركة.  .2
 .عقد تأسيس الشركة وآخر تعديل له بموجب قرار الشركاء بتحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة .3
 في السوق املوازية. والطرحالتسجيل  طلب يئة السوق املالية على موافقة هنسخة من اعالن  .4
 .م 2019والنصف األول  م 2018و م2017لألعوام للشركة القوائم املالية املراجعة  .5
 والشعار واإلفادة في نشرة اإلصدار لكٍل من:   خطابات املوافقة على تضمين األسم .6

 املستشار املالي للشركة "مجموعة الدخيل املالية".  _
 اهر محامون ومستشارون" ضالصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية بالتعاون مع مكتب ملستشار القانوني للشركة "مكتب ا _
 (" PWCوس كوبرز )مستشار العناية املهنية املالية "شركة برايس وترها _

على تضمين األسم والشعار ونشر القوائم قانونيون"  محاسبون   –من املحاسب القانوني للشركة "شركة طالل أبو غزالة وشركاه خطاب موافقة  .7
 املالية املدققة للشركة. 

 خطاب موافقة من مدير االكتتاب "شركة دراية املالية" على تضمين األسم والشعار في نشرة اإلصدار. .8
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 تقرير املحاسب القانوني  -13

 م.2018ديسمبر  31القوائم املالية املراجعة للسنة املالية املنتهية في  13-1

 .م2019يونيو  30املنتهي في  للنصف األول القوائم املالية املراجعة  13-2
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 شركة مساهمة مقفلة سعودية
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية 

 اململكة العربية السعودية 

 2018ديسمبر  31قائمة املركز املالي كما في 
 قائمة " أ "

 2017يناير  1
  معدلة

 2017ديسمبر  31
  إيضاح   2018ديسمبر  31  معدلة 

    ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي
 األصــــــــــول        

 األصــول املــتـداولــة       

 نقد وأرصدة لدى البنوك (5)  8.194.213  7.197.313  72.405.576

 ذمم مدينة تجارية   ---  ---  3.665.396

 أصول مالية أخرى ـ بالتكلفة املطفأة (6)  4.829.002  18.332.333  4.800.000

 أصول متداولة أخرى  (7)  14.657.224  12.861.321  530.968

 أصول عقود ( 13)  13.907.493  ---  ---

 مجموع األصول املتداولة   41.587.932  38.390.967  81.401.940

 األصول غير املتداولة       

 التنفيذمشاريع تحت  (8)  ---  584.080  ---

 عقارات استثمارية (9)  76.251.492  75.064.776  197.863.436

 إستثمارات في مشاريع عقارية  ( 10)  225.000.000  225.000.000  200.000.000

 استثمارات في شركات زميلة ( 11)  228.222.680  223.269.476  225.344.214

 ممتلكات ومعدات  ( 12)  1.785.811  2.560.384  2.990.432

 أصول غير متداولة أخرى     ---  9.383  31.291

 مجموع األصول غير املتداولة   531.259.983  526.488.099  626.229.373

 مجـمـــوع األصـــول    572.847.915  564.879.066  707.631.313

 اإللتزامات وحقوق املساهمين       

 املــتـداولـــــة الخـصــوم        

 إلتزامات عقود (13)   ---  33.711.250  4.800.000

 ذمم دائنة تجارية   ( 14)  10.469.282  6.363.115  ---

 قروض طويلة األجل ـ الجزء املتداول  ( 15/1)  20.000.000  40.000.000  135.000.000

 مستحقات     ( 17/1)  1.194.699  14.883.734  22.216.065

 مخصص الزكاة الشرعية  ( 17/3)  1.766.668  1.763.540  2.136.984

 مجموع اإللتزامات املتداولة   33.430.649  96.721.639  164.153.049

 اإللتزامات غير املتداولة       

 متداول قروض طويلة األجل ـ الجزء الغير  ( 15/1)  150.000.000  160.000.000  271.498.252

 إلتزامات مالية أخرى ــ بالتكلفة املطفأة ( 16)  20.639.243  1.683.674  30.452.312

 إلتزامات غير مالية ( 14)  43.196.718  ---  ---

 إلتزامات منافع املوظفين طويلة االجل ( 23)  2.035.296  1.605.100  1.084.048

 مجموع اإللتزامات غير املتداولة   215.871.257  163.288.774  303.034.612

 حــقـــوق املساهمين        

 رأس املال  ( 18)  250.000.000  250.000.000  150.000.000

 احتياطي نظامي  ( 19)  13.236.047  6.488.139  26.543.355

 أرباح مبقاة   54.822.414  48.836.904  63.900.297

 الدخل/)الخسائر( الشاملة األخرى    5.487.548  ( 456.390)  ---

 ـ قائمة "ج" مجموع حقوق املساهمين   323.546.009  304.868.653  240.443.652

 مجموع اإللتزامات وحقوق املساهمين   572.847.915  564.879.066  707.631.313

 
 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية .( 31( إلى رقم )1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية 

 اململكة العربية السعودية 
 2018ديسمبر  31قائمة الدخل الشامل للسنة املنتهية في 

 قائمة " ب "

 
2017 
  إيضاح 2 0 1 8  )معدلة(

   ريال سعودي  ريال سعودي 

 113.169.228  257.749.363 
(20) 

 
 اإليرادات من العقود مع العمالء

 تكلفة اإليرادات من العقود مع العمالء (21) ( 164.243.229)  (11.611.015) 
 إجمالي ربح السنة   93.506.134  101.558.213 
 مصاريف إدارية وعمومية وبيعية (22) ( 13.337.222)  (16.394.394) 
 صافي خسارة انخفاض القيمة باإلستثمارات  ( 9.383)  ---  
 دخل السنة من األنشطة التشغيلية   80.159.529  85.163.819 
 تكاليف تمويل (15/2) ( 10.120.949)  (16.988.425) 
 زميلةحصة الخسارة من استثمارات شركات  (11) ( 908.744)  ( 1.795.553) 
 إيرادات أخرى    115.909  265.090 
 دخل السنة قبل مخصص الزكاة الشرعية  69.245.745  66.644.931 

 مخصص الزكاة الشرعية  (17) ( 1.766.668)  ( 1.763.540) 

 64.881.391  67.479.077 
 

 
 الدخل الشامل للسنة

 

 الدخل الشامل األخر :

 للربح أو الخسارةبنود لن يعاد تصنيفها الحقًا 

 مكاسب/ )خسائر( اكتوارية للسنة (23) 81.990  ( 177.205) 

 (279.185 )  5.861.948 (11) 
الدخل / )الخسارة( غير املحققة من إستثمارات في صناديق 

 مشتركة في شركات زميلة
 مجموع الدخل الشامل اآلخر  5.943.938  ( 456.390) 
 مجموع الدخل الشامل    73.423.015  64.425.001 

 ربحية السهم من دخل السنة ـ األساس ي واملخفضة للسنة (24) 2.70  3.24 

 

 

 ( تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية .31( إلى رقم )1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
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 شركة سمو العقارية 

 شركة مساهمة مقفلة سعودية 

 العربية السعودية اململكة 

 2018ديسمبر  31قائمة التغيرات في حقوق املساهمين للسنة املنتهية في 
 قائمة " ج "

  مجموع حقوق املساهمين
الدخل/)الخسائر( 

  رأس املـــــال  احتياطي نظامي  أرباح مبقاة  الشاملة األخرى 
  سعوديريال   ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي

 2017يناير  1الرصيد في  150.000.000  26.543.355  63.140.640  ---  239.683.995

التحول للمعايير الدولية للتقرير املالي ـ  تعديالت ---  ---  759.657  ---  759.657
 (28إيضاح )

 1/1/2017التعديل في الرصيد بعد  150.000.000  26.543.355  63.900.297  ---  240.443.652

 مجموع الدخل/)الخسارة(الشاملة   ---  ---  64.881.391  (456.390)  64.425.001

 محول إلى اإلحتياطي النظامي ---  6.488.139  (6.488.139)  ---  ---

 محول إلى رأس املال 100.000.000  (26.543.355)  (73.456.645)  ---  ---

 قائمة " أ " - 31/12/2017الرصيد في  250.000.000  6.488.139  48.836.904  (456.390)  304.868.653

          

 (28ــ  إيضاح ) 2018يناير  1الرصيد في  250.000.000  6.488.139  48.836.904  (456.390)  304.868.653

 (17/3إيضاح )ــ   تعديالت سنوات سابقة ---  ---  13.229.414  ---  13.229.414

 2018يناير  1الرصيد املحول في  250.000.000  6.488.139  62.066.318  (456.390)  318.098.067

 مجموع الدخل الشامل للسنة   ---  ---  67.479.077  5.943.938  73.423.015

 (29أرباح موزعة ـ إيضاح ) ---  ---  (67.975.073)  ---  (67.975.073)

 محول إلى اإلحتياطي النظامي  ---  6.747.908  (6.747.908)  ---  ---

 قائمة " أ "  - 31/12/2018الرصيد في  250.000.000  13.236.047  54.822.414  5.487.548  323.546.009

          

 
 املالية .( تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم 31( إلى رقم )1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية 

 اململكة العربية السعودية 
 2018ديسمبر  31قائمة التدفقات النقدية للسنة املنتهية في 

 قائمة " د " 
2017 

   2018  )املعدلة(
 التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية :   ريال سعودي  ريال سعودي
 دخل السنة قبل الزكاة  69.245.745  66.644.931

 التعديالت لـ :    
 استهالك املمتلكات واملعدات   817.050  925.844

 تكاليف تمويل  10.120.949  16.988.425
 حصة الخسارة في شركة زميلة    908.744  1.795.553

 صافي خسائر إنخفاض القيمة   9.383  ---
 املمتلكات واملعداتخسائر بيع    ---  84

 أصول غير متداولة أخرى   ---  21.908
 التزامات منافع املوظفين طويلة األجل  512.186  1.997.642

 صافي الربح قبل التغيرات برأس املال العامل  81.614.057  88.374.387
 التغيرات في األصول واإللتزامات التشغيلية :    

 ذمم مدينة تجارية       ---  3.665.396

 أصول مالية أخرى بالتكلفة املطفأة  13.503.331  (13.532.333)
 أصول متداولة أخرى   (1.795.903)  (12.330.353)

 أصول عقود  ( 13.907.493)  ---
 التزامات عقود   9.485.468  28.911.250
 ذمم دائنة تجارية  4.106.167  6.363.115

 إلتزامات مالية أخرى بالتكلفة املطفأة  18.955.569  (28.772.580)
 مستحقات   (12.675.159)  (8.115.322)

 التدفق النقدي من العمليات  99.286.037  64.563.560
 زكاة مدفوعة  (1.763.540)  (2.136.984)
 تكاليف تمويل مدفوعة   (11.134.825)  (17.855.371)

 تعديالت سنوات سابقة  13.229.414  ---
 صافي النقد املتحقق من األنشطة التشغيلية  99.617.086  44.571.205

 التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية    
 مشاريع تحت التطوير  584.080  (584.080)

 شراء عقارات إستثمارية  (1.186.716)  (25.000.000)
 شراء ممتلكات ومعدات   (42.477)  (495.796)

 املتحصل من بيع عقارات إستثمارية  ---  122.798.660
 صافي النقد )املستخدم في(/ املتحقق من األنشطة االستثمارية  (645.113)  96.718.784

 التدفق النقدي من األنشطة التمويلية    
 الحركة على القروض  (30.000.000)  (206.498.252)

 ارباح موزعة   (67.975.073)  ---
 صافي النقدية )املستخدم في( األنشطة التمويلية  (97.975.073)  (206.498.252)

 صافي الزيادة/ )النقص( في نقد وأرصدة لدى البنوك خالل السنة   996.900  (65.208.263)

 نقد وأرصدة لدى البنوك بداية السنة  7.197.313  72.405.576
 نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية السنة ـ قائمة " أ "   8.194.213  7.197.313

 يطــــرح :
 أرصدة بنوك مقيدة  (7.678.345)  (4.916.245)

 ( 5نقد ونقد معادل في نهاية السنة ـ إيضاح )  515.868  2.281.068

 ( تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية .31( إلى رقم ) 1اإليضاحات املرفقة من رقم )إن 
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 اململكة العربية السعودية
 2018ديسمبر  31إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 

 ________________________________________________________________ 
  التأسيس ونشاط الشركة : .1

بتاريخ   2051034841وتمارس نشاطها بموجب السجل التجاري رقم  شركة سمو العقارية  هي شركة مساهمة مقفلة سعودية  
 لكة العربية السعودية.الصادر من الخبر املم  18/6/2007هـ املوافق 1428جمادى الثاني  3

 ويتمثل نشاط الشركة فيما يلي :
 تطوير وإدارة وصيانة العقارات . -
 شراء األراض ي إلقامة املباني عليها وإستثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة . -
تعليمية وترفيهية ، عقود إنشاء مباني عامة ) إنشاءات ، صيانة ، هدم وترميم ( ملجمعات سكنية ، مجمعات تجارية ،  -

 نشاطات صحية ورياضية باإلضافة إلى الفنادق واملطاعم .
 

تتضمن هذه القوائم املالية األصول واإللتزامات واألنشطة الرئيسية للسجل التجاري املذكور أعاله وللسجالت التجارية 
 الفرعية التالية: 

 
 املوقع/ التسجيل سجل تجاري/ فرعي رقم

 الرياض 1010261561
 جدة 4030189816

 

 تقع الشركة في العنوان التالي :
 شارع األمير تركي  . 

  31952الخبر  250ص.ب 
 الخبر ــ  اململكة العربية السعودية .

 أساس اإلعداد .  2
 بيان اإللتزام : 2. 1

اململكة العربية السعودية واملعايير تم إعداد هذه القوائم املالية وفقا  للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في 
واإلصدارات األخرى املعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . تم تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي 

ضاح رقم ( تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي ألول مرة كما تم إعتماده في اململكة العربية السعودية . أنظر اإلي 1رقم )
( ملزيد من املعلومات حول تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي ألول مرة املعتمدة في اململكة العربية السعودية 28)

 بواسطة مستشار خارجي .
 أساس القياس : 2. 2

تم إعداد القوائم املالية بموجب مبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا قياس القيمة العادلة أو القيمة اإلكتوارية كما هو 
 موضح بالقوائم املالية .

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض : 2. 3
وتم تقريب جميع تم عرض القوائم املالية للشركة بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة 

 األرقام ألقرب ريال سعودي بإستثناء معلومات ربحية السهم .
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية 

 اململكة العربية السعودية 
 2018ديسمبر  31إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 

 _______________________________________________________________ 
  األحكام والتقديرات واإلفتراضات املحاسبية الهامة : .  3

يتطلب إعداد القوائم املالية املعدة حسب املعايير الدولية للتقرير املالي للشركة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات 
يرادات واملصروفات األصول واإللتزامات املصرح عنها واإلفصاح عن اإللتزامات املحتملة وافتراضات تؤثر على مبالغ اإل 

كما في تاريخ التقرير املالي . إال أن عدم التأكد بشأن هذه اإلفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب 
 تأثر في الفترات املستقبلية .تعديال ت جوهرية على القيمة الدفترية لألصول أو اإللتزامات التي ست

الخبرة وعوامل أخرى مختلطة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف املوجودة  تستند هذه التقديرات واإلفتراضات الى
وتستخدم للحكم على القيم الدفترية لألصول واإللتزامات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى تتم مراجعة 

رة التي يتم فيها التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل متواصل . يتم تسجيل مراجعة التقديرات املحاسبية في الفت
مراجعة التقديرات أو فترة املراجعة والفترات املستقبلية إذا كانت التقديرات املتغيرة تؤثر على الفترات الحالية 

 واملستقبلية .
 تم بيان األحكام والتقديرات واإلفتراضات املحاسبية الهامة التي لها تأثير جوهري على القوائم املالية للشركة كاآلتي :

 
 كاماألح

 استيفاء التزامات األداء .
يجب على الشركة تقييم كل عقد من عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا تم إستيفاء التزامات األداء على مدى الوقت أو 
في وقت محدد من أجل تحديد الطريقة املالئمة إلدراج اإليرادات . قامت الشركة بتقييم ذلك بناء على إتفاقيات البيع 

ي أبرمتها مع العمالء وأحكام األنظمة والقوانيين ذات الصلة . وفي حال العقود التي يتم توقيعها لتقديم والشراء الت
موجودات عقارية للعمالء ال تقوم الشركة بإيجاد أصل ذي إستخدام بديل للشركة وعادة يكون حق نافذ املفعول 

ف ، تدرج الشركة اإليرادات على مدار الوقت . وعندما لسداد اإلنجاز الذي تم اكتماله حتى تاريخه . في مثل هذه الظرو 
 ال يكون الحال كذلك يتم إدراج اإليرادات في وقت محدد .

اختارت الشركة تطبيق طريقة املدخالت في توزيع سعر املعاملة بالنسبة إللتزام األداء حيث يتم إدراج اإليرادات على 
دخالت والتي تتطلب إدراج اإليرادات إستنادا  على جهود الشركة مدى الوقت . تعتبر الشركة إن استخدام طريقة امل 

إلستفياء التزام األداء توفر أفضل مرجع لإليرادات املكتسبة فعال  . وفي سياق تطبيق طريقة املدخالت تقوم الشركة 
 بتقدير تكاليف إكمال املشاريع من أجل تحديد مبلغ اإليرادات التي يجب إدراجها .

 اإلستثمارية . تصنيف العقارات
( "العقارات 40تقوم الشركة بتحديد ما إذا كان العقار مؤهال كعقار إستثماري بموجب معيار املحاسبة الدولي رقم )

اإلستثمارية" عند عمل مثل هذا الحكم ، تأخذ الشركة باإلعتبار ما اذا كان العقار يحقق تدفقات نقدية كبيرة ومستقلة 
 بها الشركة . عن األصول األخرى التي تحتفظ

قررت الشركة أن العقارات اإلستثمارية وحصتها في املشاريع العقارية حيث تكون مسؤولة فقط عن اإلشراف على أعمال 
 التطوير العقاري  تعتبر عقارات إستثمارية حيث أنها غير مسؤولية عن بيع الوحدات السكنية املطورة.

   

 التقديرات واإلفتراضات .
 املنافع املحددة :برامج 

يتم تحديد تكلفة برامج املنافع املحددة والقيمة الحالية لإللتزام بإستخدام تقييمات اكتوارية . يتضمن التقييم 

االكتواري وضع العديد من اإلفتراضات املتنوعة التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في املستقبل وهذا يتضمن 

ب في املستقبل ومعدات الوفيات ومعدل حركة التوظيف ونتيجة التعقيدات تحديد معدالت الخصم وزيادة الروات 

الخاصة بعملية التقييم وطبيعته الطويلة األجل ، فإن التزام املنافع املحددة يمتاز بحساسية عالية تجاه التغيرات في 

االكثر عرضة للتغيير هي معدل   هذ االفتراضات ويتم فحص جميع االفتراضات في تاريخ التقرير املالي . ان معايير القياس

الخصم والزيادة املستقبلية للرواتب عند تحديد معدالت الخصم املالئم ، تعتمد اإلدارة على العائد السوقي على سندات 

الشركات العالية الجودة . تعتمد زيادات الرواتب املستقبلية على معدالت التضخم املستقبلية واألقدمية والترقية 

في سوق التوظيف يستند معدل الوفيات الى جداول الوفيات املتاحة والخاصة بالدول املحددة . قد  والعرض والطلب

تتغير استقراءات جداول الوفيات على فترات إستجابة للتغيرات السكانية توجد تفاصيل أكثر حول التزامات منافع 

 .(23املوظفين في اإليضاح )
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 شركة سمو العقارية
 ديةشركة مساهمة مقفلة سعو 

 اململكة العربية السعودية
 2018ديسمبر  31إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 

 ________________________________________________________________ 
 

 إنخفاض قيمة الذمم املدينة التجارية وأصول العقود :
يتم تقييم الذمم املدينة التجارية وأصول العقود والتي تعتبر ذات تأثير هام من ضمن مجموعة واحدة ومتشابهة في 
صفات مخاطر اإلئتمان إلنخفاض القيمة . الذمم املدينة التجارية وأصول العقود والتي يتم تقييمها بشكل منفرد 

 لإلنخفاض بالقيمة . 
اإلئتمان التي تمثل حالة التأخر في السداد وأي عوامل خسارة تدل على اإللتزام تقوم الشركة بتقييم صفات مخاطر 

لدفع جميع املبالغ املتفقة كما في الشروط التعاقدية يتم تقدير املبالغ القابلة للتحصيل للذمم املدينة التجارية وأصول 
 العقود عندما تصبح احتمالية تحصيل كامل املبالغ غير مرجحة .

نموذج خسارة اإلئتمان املتوقعة لتقدير اإلنخفاض في قيمة الذمم املدينة التجارية وأصول العقود  تتبع الشركة
 واألصول املالية األخرى .

 
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملعدات والعقارات اإلستثمارية :

ية لحساب اإلستهالك. يتم تحديد تحدد الشركة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات واملعدات والعقارات اإلستثمار 
هذا التقدير بعد األخذ في اإلعتبار املدة املتوقع فيها إستخدام األصل والتلف الطبيعي . تقوم اإلدارة بفحص االعمار 
اإلنتاجية التقديرية وطريقة اإلستهالك دوريا  للتأكد من توافق طريقة ومدة اإلستهالك مع النموذج املتوقع للمنافع 

 ية من هذه األصول .اإلقتصاد
 

 تكلفة تنفيذ املشاريع :
تقوم الشركة بتقدير تكلفة إكمال املشاريع لتحديد التكلفة املرتبطة باإليرادات التي يتم إدراجها وتتضمن هذه 
التقديرات من بين أمور أخرى تكاليف اإلنشاء واملطالبات املتنوعة وتكلفة الوفاء بالتزامات تعاقدية أخرى تجاه العمالء 

ثر أي تغيرات الحقة في التكاليف التقديرية لإلكتمال على نتائج . يتم فحص هذه التقديرات بصفة منتظمة قد تؤ 
 الفترات الالحقة . 

 السياسات املحاسبية الهامة : .  4
 

السياسات املحاسبية التي طبقتها الشركة في إعداد هذه القوائم املالية تتوافق مع السياسات املحاسبية املطبقة في  1/ 4
 م. 2017ديسمبر  31هية في إعداد القوائم املالية للسنة املنت

 2019يناير  1املعايير ، التفسيرات ، والتعديالت للمعايير املعلنة )املتطلبات القادمة( والتي ستكون سارية للفترة من  2/ 4
 وبعد ذلك والتي لم يتم اعتمادها مبكرًا من قبل الشركة .

 ماعدا التالي ال يوجد لها متطلبات قادمة ذات عالقة بالقوائم املالية للشركة : 
 عقود اإليجار 16املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  عنوان املعيار
وسوف ينتج عنه اإلعتراف بجميع  2016في يناير  16صدر املعيار الدولي للتقارير املالية رقم طبيعة التغيير 

ئمة املركز املالي ، ألنه تم إستبعاد الفصل بين عقود اإليجار التشغيلي والتمويلي .  اإليجارات بقا
وبموجب املعيار الجديد ، يتم إثبات املوجودات )حق إستخدام البند املستأجر( واملطلوبات املالية 

 بدفع اإليجارات . ويستثنى فقط من ذلك عقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة .
 تطرأ تغيرات هامة على التطبيقات املحاسبية للمؤجرين.لن  

 16تقوم الشركة بتقييم أثر املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  التأثير 
  

 تاريخ التطبيق من   
 قبل الشركة

تعتزم . وفي هذه املرحلة ، ال  2019يناير  1ويعتبر املعيار إلزاميا للسنوات املالية التي تبدأ في أو بعد 
الشركة تطبيق املعيار قبل تاريخ سريانه . وتعتزم الشركة تطبيق نهج التحول املبسط ولن تقوم  

 بتعديل املبالغ املقارنة للسنة السابقة التي تم فيها التطبيق األول .
 

  



66 
 

 شركة سمو العقارية
 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 اململكة العربية السعودية
 2018ديسمبر  31الية للسنة املنتهية في إيضـاحات حول القوائم امل 

 ________________________________________________________________ 
 

( الصادر عن لجنة تفسيرات املعايير الدولية "معامالت العملة األجنبية 22التفسير رقم ) عنوان التفسير
 ومبلغ السلف"

  
( أسعار الصرف املستخدمة في املعامالت التي تتضمن دفعات  22يتناول التفسير الدولي رقم ) طبيعة التفسير 

 مقدمة سواء كانت مدفوعة أو مستلمة وتتم بعمالت أجنبية 
  

( ليس له تأثير جوهري على املحاسبة املالية 22إن تفسير لجنة تفسيرات املعايير الدولية رقم ) التأثير
 للشركة .املذكورة 

  

تاريخ التطبيق من 
 قبل الشركة

تنوي الشركة إستخدام  2018يناير  1ويعتبر املعيار إلزاميا للسنوات املالية التي تبدأ في أو بعد 
 م.2018يناير  1التفسير اعتبارا من 

 
تأثير جوهري على القوائم املالية ال توجد أي معايير أخرى لم تكن سارية املفعول بعد والتي من املتوقع أن يكون لها   

 للشركة .
 
 العمالت األجنبية  4-3

 أ (  العملة الوظيفية وعملة العرض 

البنود املدرجة بالقوائم املالية للشركة تقاس بعملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل بها الشركة )العملة   ان  

 الوظيفية( تظهر بنود القوائم املالية بالريال السعودي وهو العمل الوظيفية وعملة العرض للشركة .

 

 معامالت وأرصدة  ب(  

سعودي بإستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك املعامالت . يتم إثبات يتم تحويل املعامالت الى الريال ال   

أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك املعامالت وكذلك الناتجة عن تحويل املوجودات واملطلوبات 

ئدة كما في نهاية النقدية التي تتم بالعملة األجنبية بخالف الريال السعودي بإستخدام أسعار صرف العمالت السا

 السنة ضمن قائمة الربح أو الخسارة.

يتم تحويل البنود غير النقدية التي تقاس من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية بإستخدام أسعار الصرف   

 السائدة في تاريخ إجراء املعامالت .

  
 نقد وأرصدة لدى البنوك : 4/ 4

يتكون نقد وأرصدة لدى البنوك من نقد في الصندوق ونقد لدى البنوك ، ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية 

 وودائع تاريخ استحقاقها األصلي ثالثة أشهر أو أقل " إن وجدت " والخاضعة ملخاطر ضئيلة في التغيرات في القيمة .
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 الذمم املدينة التجارية والذمم املدينة األخرى : 5/ 4

تعتبر الذمم املدينة التجارية والذمم املدينة األخرى من األصول املالية الغير مشتقة التي لها مدفوعات ثابتة أو يمكن  
تحديدها . مبدأيا يتم تسجيل الذمم املدينة التجارية بمقدار املقابل غير املشروط اال إذا تضمنت على مكونات مالية ذات 

لقيمة العادلة . تحتفظ الشركة بالذمم املدينة التجارية بهدف تحصيل التدفقات النقدية تأثير هام ، عندما يتم تسجيلهم با 
التعاقدية ولذلك يتم قياسها الحقا  بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية . يتم تخفيض القيمة املسجلة للذمم 

 في قائمة الدخل الشامل . املدينة من خالل إستخدام مخصص، ويتم تسجيل اإلنخفاض في القيمة 
الذمم املدينة الناتجة من تقديم خدمات إدارة املشروع والذمم املدينة األخرى املشابهة تخضع لنموذج الخسارة اإلئتمانية 

  ( لحساب الخسارة اإلئتمانية املتوقعة والتي 9املتوقعة . تطبق الشركة الطريقة املبسطة في املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )
 تستخدم مخصص الخسارة املتوقعة على مدى عمر الذمم املدينة .

يتم شطب هذه الذمم املدينة عندما ال يكون هناك توقع معقول لتحصيلها واملؤشرات على أنه ال يوجد توقع معقول 
درة على  لتحصيل الذمم املدينة ، من خالل األخرين ، تتضمن عدم مقدرة املدين لوضع خطة سداد للشركة ، وعدم املق

يوم خسائر اإلنخفاض لهذه الذمم املدينة يتم عرضها في بند صافي   120القيام بدفعات تعاقدية لفترة  تأخير أكثر من 
 إنخفاض القيمة ضمن الربح التشغيلي. التحصيالت في الفترة الالحقة والتي تتعلق بمبالغ تم خصمها يتم تسويتها بذات البند.

 عقارات إستثمارية : 4/6
ل العقارات اإلستثمارية على املمتلكات املحتفظ بها بغرض تحقيق أرتفاع في قيمتها أو لتحقيق عائد إيجار أو كليهما ،  تشتم

ويتم إدراجها بالتكلفة ناقصا  اإلستهالك املتراكم وخسائر الهبوط املتراكمة في القيمة ، إن وجدت ، وتشمل اإلستثمارات 
إنشاؤها أو تطويرها بغرض استخدامها في املستقبل كإستثمارات عقارية . إضافة لذلك ،  العقارية أيضا  املمتلكات التي يتم 

تصنف األرض ، إن وجدت ، املتحفظ بها إلستخدام غير محدد كاستثمارات عقارية وال يتم استهالكها . عند بدء تطوير 
تكمال عملية التطوير ، ويتم عندئذ املمتلكات اإلستثمارية ، يتم تصنيفها تحت بند "موجودات تحت اإلنشاء" حتى اس

تحويلها إلى الفئة ذات العالقة واستهالكها بإستخدام طريقة القسط الثابتة بمعدالت يتم احتسابها بحيث تخفض تكلفة  
 سنة .  25سنوات إلى  4املوجودات إلى قيمتها املتبقية التقديرية على مدى أعمارها اإلنتاجية التي تمتد بين 

 استثمارات في شركات زميلة : 4/7
الشركات الزميلة هي تلك التي يكون للشركة سيطرة على السياسات املالية والتشغيلية بها . يفترض أن يكون للشركة سيطرة 

 من رأس مال الشركة املستثمر بها. %50إلى  %20عندما تمتلك الشركة حصة في املنشأة األخرى تزيد عن 
ق امللكية ، يتم اإلعتراف مبدئيا  باإلستثمارات في الشركات الزميلة في قائمة املركز املالي بالتكلفة  وفقا  للمحاسبة بطريقة حقو 

ويتم تعديلها الحقا  بعد اإلقتناء بالتغيرات في حصة الشركة من االرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر وفي صافي أصول  
ثمارات الفردية . يتم إدراج نتائج وأصول وإلتزامات هذه القوائم املالية  الشركة الزميلة  ناقصا  أي انخفاض في قيمة اإلست 

بإستخدام طريقة حقوق امللكية بإستثناء تلك املصنفة كمحتفظ بها للبيع ويتم اإلعتراف بخسائر الشركات الزميلة التي تزيد  
قد تكبدت التزامات تعاقدية أو  عن حصص الشركات في تلك الشركات الزميلة فقط إلى الحد الذي تكون فيها املجموعة

 إستداللية أو دفعات بالنيابة عن الشركة الزميلة.
عندما تتعامل شركة املجموعة مع شركة زميلة يتم إستبعاد األرباح والخسائر إلى حصة الشركة الزميلة ذات الصلة قد   

 توفر الخسائر دليال  على انخفاض قيمة األصل املحول .
محاسبة حقوق امللكية للشركات املستثمر فيها تم تغييرها لتتوافق مع السياسات التي تم تبينها من  السياسات املحاسبية في

قبل الشركة . القيمة الحالية لشركات املستثمر بها يتم قياس اإلنخفاض في القيمة كما في السياسة املوضحة في إيضاح 
4/9. 
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 ________________________________________________________________ 
 ممتلكات ومعدات : 8/ 4

املتراكم وأي خسارة انخفاض في القيمة . تتضمن التكلفة جميع  تدرج املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصا  اإلستهالك
املصاريف املتعلقه بها مباشرة والتي تم تكبدها إلحضار املمتلكات واملعدات إلى موقعها الحالي ، التكاليف بالفترة الالحقة 

ا تكون املنفعة تكون من ضمن القيمة الحالية لألصل أو يتم تسجيلها كأصل منفصل كما يجب ، وذلك فقط عندم
املستقبلية لألصل ستعود على الشركة ويمكن قياس تكلفة األصل . القيمة الحالية ألي عنصر يتم محاسبته كأصل 
منفصل يتم إستبعاده عندما يتم استبداله . مصاريف الصيانة واإلصالح يتم تحميلها على الربح والخسارة بتاريخ قائمة 

 املركز املالي بفترة حدوثهم . 
احتساب اإلستهالك على التكلفة ناقصا  القيمة التقديرية املتبقية لألصول بإستثناء األراض ي على مدى حياتها  يتم

 العملية املقدرة بإستخدام طريقة القسط الثابت وفقا  للمعدالت التالية : 
 %33.33             معدات مكتبية % 33-%10 تحسينات على مباني مستأجرة

 %20سيارات                     %25     أثاث ومفروشات
القيمة املتبقية لألصل والعمر اإلنتاجي تتم مراجعتهم ، وتقديمهم إذا كان مناسبُا عند توفر مؤشر على وجود تغيرات  

 جوهرية منذ آخر تقرير مالي .
ع والقيمة الدفترية لألصل يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد األصل على أنه الفرق بين متحصالت البي 

 ويتم اإلعتراف بها في قائمة األرباح املبقاة.
 اإلنخفاض في قيمة األصول الغير مالية : 9/ 4

يتم مراجعة األصول غير املالية فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة اإلنخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات 
ترية قد ال تكون قابلة لإلسترداد . ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة من خالل في الظروف تشير إلى أن القيمة الدف

ايجاد الفرق بين القيمة الدفترية لألصل  والقابلة لإلسترداد . ان القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة العادلة لألصل 
ييم االنخفاض يتم تجميع األصول إلى أدنى بعد خصم تكاليف البيع والقيمة املتبقية لإلستخدام أيهما أعلى لغرض تق

مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة ) وحدة توليد النقد( قابل للتحديد . يتم مراجعة األصول غير املالية 
 تلك التي تعرضت لإلنخفاض في قيمتها وذلك الحتمالية عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي .

 دائنة والذمم الدائنة األخرى :الذمم ال 10/ 4
إن الذمم الدائنة هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في سياق العمل 
اإلعتيادي من املوردين . يتم تصنيف الذمم الدائنة كالتزامات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل 

فا لذلك يتم عرضها كالتزامات غير متداولة . يتم إثبات الذمم الدائنة التجارية مبدئيا  بالقيمة سنة واحدة أو أقل وخال 
 العادلة وتقاس الحقا  بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 القروض: 11/ 4
بالقروض مبدئيا  بالقيمة العادلة بعد حسم تكاليف املعاملة املتكبدة ، وبعد االعتراف املبدئي ، تقاس  يتم اإلعتراف

هذه القروض طويلة األجل بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية . يتم االعتراف بأي فروقات بين 
في الربح أو الخسارة على مدى فترة القروض بإستخدام  املتحصالت ) بعد حسم تكاليف املعاملة ( ومبلغ اإلسترداد

 طريقة الفائدة الفعلية .
تحذف القروض من قائمة املركز املالي عند الوفاء باإللتزام املحدد في العقد أو إلغائه أو انقضائه . ويتم االعتراف بالفرق 

رف آخر واملقابل املدفوع ، بما في ذلك األصول غير بين القيمة الدفترية لإللتزام املالي الذي تم إنهاؤه أو تحويله إلى ط
 النقدية املحولة أو اإللتزامات املقدرة ، في قائمة الربح أو الخسارة كدخل آخر أو تكاليف تمويل .
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 2018ديسمبر  31ي إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية ف

 ________________________________________________________________ 
 األدوات املالية املشتقة: 12/ 4

مشتقات الشركة ال تتوافق مع نطاق املقاييس املحاسبية لذلك تتم محاسبتها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة .

 الـــزكـــاة : 13/ 4
نين الهيئة العامة للزكاة والدخل ، تخضع الشركة للزكاة لوجود املساهمين السعوديين . يتم تحميل بناء على قوا

مخصص الزكاة بقائمة الدخل الشامل . وأية مبالغ  إضافية مستحقة "إن وجدت" عند تقديم اإلقرار  الزكوي تتم 
 محاسبتها عندما يتم تحديد قيمتها .
همين السعوديين و/ أو صافي الدخل بإستخدام قوانين الهيئة العامة للزكاة والدخل يتم احتساب الزكاة على حصة املسا

 . الزكاة املسجلة بهذه القوائم املالية بناء على أفضل تقدير ملتوسط الشركة السنوي املتوقع للسنة املالية .
 التزامات منافع املوظفين طويلة األجل: 14/ 4

منافع املوظفين طويلة األجل في مكافـأة نهاية الخدمة للموظفين ووفقا  ألحكام نظام العمل والعمال في  تتمثل إلتزامات
اململكة العربية السعودية . تستحق هذه املكافأة باإلستناد إلى أجر املوظف النهائي ومدة الخدمة كما هو منصوص عليها 

 بالقوانين باململكة العربية السعودية .
 

صافي التزام الشركة فيما يتعلق ببرامج املنافع املحددة بواسطة تقدير مبلغ املنافع املستقبلية التي اكتسبها   يتم احتساب
املوظف في الفترات الحالية والسابقة وخصم ذلك املبلغ . يتم احتساب التزامات املنافع املحددة سنويا  من قبل خبير 

 وقعة.أكتواري مؤهل بواسطة طريقة وحدة االئتمان املت 
 

يتم تحديد القيمة الحالية إللتزام املنافع املحددة ملكافأة نهاية الخدمة عن طريق خصم التدفقات النقدية املستقبلية 
التقديرية بإستخدام أسعار الفائدة لسندات الشركات عالية الجودة املقومة بالعملة التي ستدفع بها املنافع والتي لها 

 لعالقة .  شروط تقارب شروط اإللتزام ذي ا
يتم احتساب تكلفة الفائدة عن طريق تطبيق معدل الخصم على رصيد التزام املنافع املحددة . ويتم إدراج هذه التكلفة 

 ضمن مصروف منافع املوظفين في قائمة الربح أو الخسارة.
 

فتراضات اإلكتوارية في الفترة يتم اإلعتراف بإعادة قياس األرباح والخسائر التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في اإل 
التي تحدث فيها ، مباشرة في الدخل الشامل اآلخر . ويتم تحويلها إلى األرباح املبقاة في قائمة التغيرات في حقوق امللكية 

 في الفترة التي تحدث فيها.
 

الخطة أو أي تقليص بها على الفور يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية إللتزام املنافع املحددة الناتجة من تعديالت  
 في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة كتكاليف خدمة سابقة .

 املخصصات : 15/ 4
عن حدث سابق من املحتمل أن يتطلب  تدرج املخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام ) قانوني أو ضمني( ناش ىء

 .مصادر تدفقات نقدية لتسوية اإللتزامات واملبلغ يمكن أن يتم تقديره . ال يتم تسجيل املخصصات للمخاطر التشغيلية
يتم قياس املخصصات بالقيمة الحالية من قبل اإلدارة بأفصل تقدير للمصروف املطلوب لتسوية اإللتزامات الحالية 

فترة التقرير أن معدل الخصم املستخدم  لتحديد القيمة الحالية هي نسبة ما قبل الضريبة والتي تكفي كما في نهاية 
لتقييم السوق الحالي للعملة واملخاطر املعدة لإللتزام الزيادة في املخصصات بسبب مرور الوقت يتم احتسابها 

 كمصاريف فائدة .
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 ملكة العربية السعوديةامل 
 2018ديسمبر  31إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 

 ______________________________________________________________ 
 رأس املال : 16/ 4

جديدة في حقوق األسهم العادية تصنف كحقوق ملكية . تظهر التكاليف اإلضافية واملتعلقة مباشرة بإصدار حصص 
 امللكية كخصومات ، بعد حسم الضريبة من املتحصالت .

 توزيعات األرباح : 4/17
يتم عمل مخصص ألي مبلغ توزيعات أرباح معلنة ، والتي يتم اعتمادها وليس بتقدير الشركة ، أو في نهاية فترة التقرير ولكن  

 يتم توزيعها في نهاية فترة التقرير . 
 اإليرادات من العقود مع العمالء فيما يتعلق ببيع العقارات :            4/18

تقوم الشركة بإدراج اإليرادات من العقود مع العمالء إستنادا  إلى نموذج من خمس خطوات مبين في املعيار الدولي للتقارير 
 ( .  15املالية رقم )

او أكثر ينتج عنه حقوق والتزامات الزامية  تحديد العقد مع العميل : العقد هو اتفاق بين طرفين  (  :1الخطوة )
 ويوضح املعايير التي يجب استيفاؤها لكل عقد . 

تحديد إلتزامات األداء في العقد : التزام األداء هو وعد للعميل حسب العقد من أجل نقل بضائع أو    (  :2الخطوة )
 تقديم خدمات للعميل . 

املة هو الثمن املتوقع من الشركة مقابل تناقل البضائع أو الخدمات تحديد سعر املعاملة : سعر املع  (  :3الخطوة )
 املتفق عليها مع العميل ، بإستثناء املبالغ املحصلة نيابة عن أطراف ثالثة .

توزيع سعر املعاملة على إلتزامات األداء في العقد : بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء     (  :4الخطوة )
الشركة بتوزيع سعر املعاملة على كل التزام أداء بمقدار مبلغ مقدر للثمن املتوقع تحصيله من   ، تقوم

 البضائع أو الخدمات لقاء تأديه التزام األداء .
 إدراج اإليرادات عند ) أو حينما ( تستوفي املنشأة التزام األداء .  (  :5الخطوة )

يرادات على مدى مدة العقود إذا ما حققت أي من املتطلبات التالية تستوفي الشركة التزام األداء وتقوم بإدراج اإل 
: 
 حصول العميل على املنافع الناتجة عن أداء الشركة وإستهالك تلك املنافع في ذات الوقت أو  (1
 أداء الشركة يؤدي إلى إنشاء أو تحسين أصل واقع تحت سيطرة العميل وقت التحسين اإلنشاء أو . (2
أداء الشركة لإللتزام ال يكون أصال  إلستخدامات أخرى للشركة ، كما يكون للشركة الحق في تحصيل املبلغ لألداء  (3

 املكتمل حتى تاريخه واجب النفاذ.
بالنسبة إللتزامات األداء التي ال يتحقق فيها أحد الشروط أعاله ، فإنه فيتم إدراج اإليرادات في الوقت الذي يتم فيه 

 لتزام األداء .أستيفاء ا
 إيرادات عقود :  أ .    

يتم إثبات إيرادات العقود بإستخدام طريقة نسبة اإلنجاز والتي تقاس بنسبة التكلفة الفعلية املتكبدة حتى تاريخه  
إلى إجمالي التكلفة التقديرية لكل عقد . عندما يكون العقد في مرحلته األولى وال يمكن تقدير نتائجه بشكل يعتمد 

يتم إثبات اإليرادات الى حد التكاليف املتكبدة التي تكون قابل لإلسترداد . تتضمن تكاليف العقود كافة تكاليف   عليه ،
املواد والعمالة املباشرة وتلك التكاليف غير املباشرة املتعلقة بالعقود . يتم إثبات التغيرات في تقديرات التكلفة 

تي تحدد فيها . يتم إدراج التكاليف واإليرادات املقدرة التي تزيد عن املبالغ والخسائر على العقد غير املنجز في الفترة ال
التي صدرت بها فواتير لعقود غير منجزة كموجودات متداولة كما يتم إثبات الزيادة في الفواتير الصادرة عن التكاليف 

 د تحت التنفيذ.املتكبدة واإليرادات املقدرة ، إن وجدت ، ضمن املطلوبات املتداولة كأعمال عقو 
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 اململكة العربية السعودية
 2018ديسمبر  31إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 

 ________________________________________________________________ 
 ب. إيرادات خدمات إدارة املشاريع العقارية :

يتم اإلعتراف باإليرادات من خدمات إدارة املشاريع العقارية في الفترة املحاسبية التي يتم فيها تقديم الخدمات . اإليرادات 
 تمال للمشروع العقاري .بشكل أساس ي تعتمد على مرحلة اإلك

 ج. إيرادات بيع حصص في املشاريع العقارية :
باإليرادات من بيع حصص الشركة في املشاريع العقارية بشكل يتناسب مع زيادة الوحدات املطورة في  يتم اإلعتراف

 املشاريع العقارية .
 تكاليف اإلقتراض : 19/ 4

تكاليف اإلقتراض العامة واملحددة املتعلقة بشكل مباشر باإلقتناء واإلنشاء أو اإلنتاج لألصل املؤهل تتم رسملتها خالل 
منية واملحددة التي تتطلب أن يكون األصل جاهز لإلستخدام أو البيع لألصول املؤهلة وهي األصول التي تحتاج الفترة الز 

إلى فترة زمنية محددة لتكون جاهزة لإلستخدام أو اإلستغالل في التأجير . دخل اإلستثمار املكتسب من اإلستثمار املؤقت 
ل املؤهلة تكون مطروحة من تكلفة اإلقتراض التي يمكن رسملتها . من القروض املحددة والتي ينتظر صرفها على األصو 

  يتم إدراج جميع تكاليف اإلقتراض األخرى كمصاريف في الفترة التي تحدث فيها .
 املقاصة : 20/ 4

الحقوق يتم إجراء مقاصة بين األصول املالية واإللتزامات وإظهار املبلغ الصافي في قائمة املركز املالي فقط عندما تتوفر 
القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس املقاصة أو يكون تحقق األصول وتسوية اإللتزامات في نفس 
الوقت . أو يتم إثبات األصول وتسوية اإللتزام بنفس الوقت . اإليرادات واملصاريف ال يتم تسويتها في قائمة الربح أو 

  ذا كان مطلب أو مسموح من أي معيار أو تفسير محاسبي.الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر اال إ
 عقود اإليجار : 21/ 4

يتم اإلعتراف بدفعات اإليجارات التشغيلية كمصروف على أساس طريقة القسط الثابت بناءا  على فترة التأجير املتعلقة 
 م. 2018ديسمبر  31بها ولم يكن هناك أي التزامات إيجارية ذات تأثير هام كما في 

 معلومات القطاعات : 22/ 4
القطاع هو مكون من الشركة يمكن تمييزه بتقديم املنتجات والخدمات ) قطاع أعمال( ، والخاضع للمنافع واملخاطر 

والذي يغطي عن القطاعات األخرى . ألسباب إدارية ، تم تقسيم إلشركة إلى وحدات أعمال حسب املنتجات والخدمات. 

اح عنها بتقارير داخلية محددة للرئيس التشغيلي وصاحب القرار. الرئيس التشغيلي القطاعات التشغيلية يتم اإلفص

وصاحب القرار هو املسؤول عن تجميع املصادر وتحسين األداء لقطاعات التشغيل . الرئيس التنفيذي هو الذي يعمل 

من املمكن حدوث أي تعامالت  بالقرارات اإلستراتيجية . أن التعامالت بين القطاعات ال تتحقق خالل السنة . إن كان

ويتم تحويل األسعار بين قطاعات األعمال بناء على التنافس الحر بأسلوب مشابه للتعامالت مع األطراف الخارجية . 

الدخل القطاعي واملصاريف والنتائج تتضمن التحويالت بين القطاعات والتي سوف يتم حذفها على مستوى القوائم 

 املالية للشركة .
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 سمو العقارية شركة 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 اململكة العربية السعودية
 2018ديسمبر  31إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 

 ________________________________________________________________ 
 نقد وأرصدة لدى البنوك  : 5

 يتلخص هذا البند فيما يلي :
  2018ديسمبر  31  2017ديسمبر  31  2017يناير  1

  ريال سعودي   ريال سعودي   ريال سعودي 
 نقد بالصندوق  ---  23.990  2.000

 نقد لدى البنوك 515.868  2.257.078  72.403.576
 نقد مقيد لدى البنك 7.678.345  4.916.245  ---

 قائمة "أ"املجموع ـ  8.194.213  7.197.313  72.405.576
 5/1رصيد مقيد في حساب ضمان ــ   ( 7.678.345)  ( 4.916.245)  ---

 النقد والنقد املعادل ــ  قائمة "د"  515.868  2.281.068  72.405.576

( عبارة عن تطوير أراض ي تحت إشراف وزارة األسكان وال يمكن التصرف باملبلغ حساب مقيد لحساب مشروع وافي )تالل مكه     1/ 5
 املقيد اال حين بيع األراض ي ونقل امللكية ملشترين تلك األراض ي .

 أصول مالية أخرى بالتكلفة املطفأة : . 6
 يتلخص هذا البند فيما يلي :

  2018ديسمبر  31  2017ديسمبر  31  2017يناير  1
  ريال سعودي  ريال سعودي  سعودي ريال 

 25املستحق من أطراف ذات عالقة ـ إيضاح  ---  2.282.333  ---
 6/1ذمم مدينة من بيع أراض ي ـ إيضاح  ---  11.250.000  ---

 6/2ضمان مقابل إعتمادات مستندية ـ ايضاح  4.800.000  4.800.000  4.800.000

 ذمم مدينة أخرى   29.002  ---  ---

 املجمــوع ــ  قائمة" أ " 4.829.002  18.332.333  4.800.000

 يمثل بيع حصة في إستثمار مشروع تالل مكة .   6/1

 .30يمثل تأمين محتجز من البنك مقابل ضمانات من الشركة ـ  إيضاح    6/2

 أصول متداولة أخرى  : . 7

 يتلخص هذا البند فيما يلي :
  2018ديسمبر  31  2017ديسمبر  31  2017يناير  1

  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي 
 دفعات مقدمًا ملقاولين   14.310.375  12.105.605  ---

 مصاريف مدفوعة مقدما   346.849  755.716  530.968

 املجمــوع ــ  قائمة" أ "  14.657.224  12.861.321  530.968

 مشاريع تحت التنفيذ  : . 8
ريال   4.800.000دفعة مقدمة قيمة العقود بمبلغ  %10يمثل هذا املبلغ تكلفة أحد املشاريع. قامت الشركة بالتوقيع على إتفاقية مع وزارة اإلسكان وإستلمت 

إصدار أي فواتير إيرادات للمشروع. قامت الشركة بدفع تكاليف على املشروع بتاريخ املركز  سعودي . تم تأجيل املشرع من وزارة اإلسكان لذلك لم تقم الشركة ب

 ريال سعودي( .   584.080مبلغ   2017املالي بمبلغ صفر ريال سعودي ) 
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 شركة سمو العقارية
 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 اململكة العربية السعودية
 2018ديسمبر  31املنتهية في إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة 

 ________________________________________________________________ 
 عقارات إستثمارية : . 9

  2018ديسمبر  31  2017ديسمبر  31  2017يناير  1
  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي 

 ( 9/1)أراض ي ـ إيضاح  76.251.492  75.064.776  197.863.436
 املجمــوع ــ  قائمة" أ "  76.251.492  75.064.776  197.863.436

، في نهاية كل فترة تقرير مالي ، يتم تحديث   تحصل الشركة على تقييم من قبل مقيم مستقل للعقارات اإلستثمارية  1/ 9
، 2018ديسمبر    31القيمة العادلة لكل عقار على حده من قبل اإلدارة بأخذ آخر تقييم مستقل بالحسبان كما في  

، وتم  2ريال سعودي بإستخدام قياس القيمة العادلة باملستوى  81.765.422أراض ي الشركة قيمت بمبلغ 
وحة النماء للتقييم العقاري بموجب ترخيص إدارة املهن اإلستشارية رقم ) التقييم من قبل مكتب د

 هـ. 25/4/1438( بتاريخ  1210000930
كما في تاريخ قائمة املركز املالي األراض ي مرهونة لصالح بنك محلي كضمان وهي مسجلة باسم شركة تابعة لهذا     

 . 15البنك املحلي كما في إيضاح 
 مشاريع عقارية : .    إستثمارات في 10

  2018ديسمبر  31  2017ديسمبر  31  2017يناير  1
  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي 

 ( 10/1حصة اإلستثمار باملشاريع العقارية )إيضاح  225.000.000  225.000.000  200.000.000
 املجمــوع ــ  قائمة" أ " 225.000.000  225.000.000  200.000.000

تظهر هذه اإلستثمارات بالتكلفة وتمثل حصص الشركة في مشروع بوابة مكة ونظرا  لطبيعتها تستطيع الشركة أن  1/ 10
 تسترد اإلستثمارات في مشاريع عقارية من خالل البيع فقط ، لذلك ال يتم احتساب أي إستهالك. 

ع عقارية ، في نهاية كل فترة تقرير مالي ، تحصل الشركة على تقييم من قبل مقيم مستقل لإلستثمارات في مشاري  2/ 10
يتم تحديث القيمة العادلة لكل إستثمار على حده من قبل اإلدارة بأخذ آخر تقييم مستقل بالحسبان كما في 

ريال سعودي بإستخدام   270.000.000، وحصتها في استثمار في مشاريع عقارية قيمت بمبلغ    2018ديسمبر    31
، وتم التقييم من قبل مكتب دوحة النماء للتقييم العقاري بموجب ترخيص  3ستوى قياس القيمة العادلة بامل 

 هـ. 25/4/1438( بتاريخ  1210000930إدارة املهن اإلستشارية رقم    ) 
 استثمارات في شركات زميلة : . 11

 أ .    يتلخص هذا البند فيما يلي :

   2018ديسمبر  31  2017ديسمبر  31
   ريال سعودي  ريال سعودي

 رصيد أفتتاحي  223.269.476  225.344.214
 قائمة ب -حصة من الخسارة   ( 908.744)  ( 1.795.553)

 حصة من الدخل الشامل اآلخر  5.861.948  ( 279.185)
 (2/ 11الرصيد النهائي )  228.222.680  223.269.476

الضاحية الغربية والتي تعمل بشكل رئيس ي في اململكة العربية من صافي أصول شركة  %25تمتلك الشركة حصة  1/ 11

  السعودية .
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 اململكة العربية السعودية
 2018ديسمبر  31إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 

 ________________________________________________________________ 
 

 يوضح الجدول التالي املعلومات املالية لشركة الضاحية الغربية :    2/ 11

   2018ديسمبر  31  2017ديسمبر  31
   ريال سعودي  ريال سعودي

 صافي األصول   912.890.725  893.077.907
 الحصة في صافي األصول   228.222.680  223.269.476

 صافي الخسارة   ( 3.634.973)  ( 7.182.210)
 الحصة في صافي الخسارة   ( 908.744)  ( 1.795.553)

 الحصة من الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى   5.861.948  ( 279.185)

 

 تسويات للمبالغ املسجلة  :    3/ 11

   2018ديسمبر  31  2017ديسمبر  31
   ريال سعودي  ريال سعودي

 رصيد افتتاحي صافي األصول   893.077.907  901.376.855
 صافي الخسارة   ( 3.634.973)  ( 7.182.210)
 الدخل )الخسارة( الشاملة األخرى   23.447.791  ( 1.116.738)

 رصيد نهائي صافي األصول   912.890.725  893.077.907
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 العقاريةشركة سمو 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 اململكة العربية السعودية
 2018ديسمبر  31إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 

 ________________________________________________________________ 
 

 ممتلكات ومعدات : .  12
 يتلخص هذا البند فيما يلي :        

على  تحسينات  
 معدات مكتبية   أثاث ومفروشات  مباني مسـتأجرة 

 
 سيارات 

 
ـــوع   املجمـ

ــة  ـــ ــ ـــ  ريال سعودي   ريال سعودي   ريال سعودي   ريال سعودي    التكلفــ

 12.581.839  3.130.300  1.259.104  4.018.520  4.173.915 1/1/2017الرصيد في 

 495.796  394.000  75.547  26.249  --- إضافات  

 ( 4.000)  ---  ---  ( 4.000)  --- إستبعادات    

 13.073.635  3.524.300  1.334.651  4.040.769  4.173.915 2017/ 31/12الرصيد في 

          يطرح: اإلستهالك املتراكم 

 9.591.407  2.906.308  987.495  3.905.149  1.792.455 1/1/2017الرصيد في 

 925.844  148.828  127.291  111.128  538.597 إستهالك السنة   

 ( 4.000)  ---  ---  ( 4.000)  --- اإلستبعادات  

 10.513.251  3.055.136  1.114.786  4.012.277  2.331.052 2017/ 31/12الرصيد في 

         قائمة "أ" –صافي القيمة الدفترية 

 2.560.384  469.164  219.865  28.492  1.842.863 12/2017/ 31في 

 
 

تحسينات على   
 معدات مكتبية   أثاث ومفروشات  مباني مسـتأجرة 

 
 سيارات 

 
ـــوع   املجمـ

ــة  ـــ ــ ـــ  ريال سعودي   ريال سعودي   ريال سعودي   ريال سعودي   ريال سعودي  التكلفــ

 13.073.635  3.524.300  1.334.651  4.040.769  4.173.915 1/1/2018الرصيد في 

 42.477  ---  25.110  17.367  --- إضافات  

 13.116.112  3.524.300  1.359.761  4.058.136  4.173.915 2018/ 31/12الرصيد في 

          يطرح: اإلستهالك املتراكم 

 10.513.251  3.055.136  1.114.786  4.012.277  2.331.052 1/1/2018الرصيد في 

 817.050  145.649  107.154  25.651  538.596 إستهالك السنة   

 11.330.301  3.200.785  1.221.940  4.037.928  2.869.648 2018/ 31/12الرصيد في 

         قائمة "أ" –صافي القيمة الدفترية 

 1.785.811  323.515  137.821  20.208  1.304.267 12/2018/ 31في 

 
 قامت الشركة بعرض األثاث واملفروشات واملعدات املكتبية بشكل منفصل في املمتلكات واملعدات.  1/ 12
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 شركة سمو العقارية
 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 اململكة العربية السعودية
 2018ديسمبر  31إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 

 ________________________________________________________________ 
 إلتزامات ــ  وأصول العقود  : .  13

 يتلخص هذا البند فيما يلي :       
  2018ديسمبر  31  2017ديسمبر  31  2017يناير  1

  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي

 " أ "  -العقود أصول  13.907.493  ---  ---

 " أ "  -إلتزامات العقود  ---  33.711.250  4.800.000
  
 وأصول عقود بما يلي: -تتلخص الحركة على التزامات  .أ

   2018ديسمبر  31  2017ديسمبر  31
   ريال سعودي  ريال سعودي
 األعمال املنجزة واملنفذة ملشروع تنال الرياض   54.902.215  47.304.270

 املقبوض من مشروع تنال الرياض  (40.994.722)  (81.015.520)
 قائمة " أ "ــ  صافي أصول عقود   13.907.493  --- 

 صافي التزامات عقود ــ  قائمة " أ "  ---   33.711.250

 ذمم دائنة تجارية ــ  إلتزامات أخرى :  . 14

 يتلخص هذا البند فيما يلي :       
  2018ديسمبر  31  2017ديسمبر  31  2017يناير  1

  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي

 ذمم تجارية ـ إلتزامات ملقاولي الباطن ــ  قائمة " أ "  10.469.282  6.363.115  ---

 قائمة "أ"  ــ  14/1التزامات غير مالية ـ إيضاح  43.196.718  ---  ---

شهر من تاريخ قائمة املركز  12بدفع األدوات الغير مالية بعد  طبقا  لإلتفاقية مع مقاولين الباطن تنوي الشركة تسوية اإللتزامات  14/1
والتي تمثل أتعاب  %17.5لصالح املقاول من كل مستخلص أعمال بعد خصم ما نسبته  %30املالي ، حيث يتم احتسابه بنسبة 

 شركة سمو العقارية إلدارتها للمشروع.
 القـــروض:  .15

 :يتلخص هذا البند فيما يلي   15/1       
  2018ديسمبر  31  2017ديسمبر  31  2017يناير  1

  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي

 قرض ألجل 170.000.000  200.000.000  406.498.252

 يطرح : الجزء املتداول ــ  قائمة " أ "  20.000.00  40.000.000  135.000.000

 الغير متداول ــ  قائمة " أ " الجزء  150.000.000  160.000.000  271.498.252

يمثل هذا البند تسهيالت وقروض ممنوحة من بنك محلي يتم إستخدامها في عقارات إستثمارية . يتحمل القرض فوائد وفقا  ملعدل سيبور 
،  9/1 ( على التوالي . هذه القروض مضمونة بضمان أراض ي الشركة وضمانات شخصية ــ  إيضاح%3.5 – 3مضافا  له هامش بنسبة )

تستخدم الشركة عقود مبادلة نسبة الربح للتحوط مقابل مخاطر فائدة التدفق النقدي لهذا القرض وتحصل الشركة على فائدة على 
 أساس نسبة الفائدة املتغيرة وتدفع على أساس نسبة فائدة ثابتة على أساس مبلغ إسمي متفق عليه مع البنك . 

 د عقود مبادلة بالصافي نتيجة إنخفاض معدل سيبور للقروض املمنوحة للشركة.يتضمن مبلغ تكلفة التمويل فوائ  15/2
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 اململكة العربية السعودية
 2018ديسمبر  31إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 

 ________________________________________________________________ 
 

 إلتزامات مالية أخرى بالتكلفة املطفأة: .16
  2018ديسمبر  31  2017ديسمبر  31  2017يناير  1

  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي 
 25إيضاح املستحق إلى أطراف ذات عالقة ـ  12.786.716  ---  9.491.837

 توزيعات أرباح مستحقة   ---  ---  20.000.000
 ودائع مستردة من العمالء  349.833  178.722  19.386

 16/1ذمم دائنة أخرى ـ إيضاح  7.502.694  1.504.952  941.089
 املجمــوع ــ  قائمة" أ " 20.639.243  1.683.674  30.452.312

ديسمبر  31ريال سعودي )  7.199.453يتضمن املبلغ حجوزات حسن تنفيذ من املبلغ املستحق إلى مقاولي الباطن بمبلغ  16/1

 ريال سعودي ( .   1.201.711مبلغ  2017

 مستحقات 1/ 17 

 يتلخص هذا البند فيما يلي :       

  2018ديسمبر  31  2017ديسمبر  31  2017يناير  1
  ريال سعودي  ريال سعودي  سعودي ريال 

 إجازات مستحقة   276.737  218.209  278.065
 17/3مستحقات أخرى ـ إيضاح  917.962  14.665.525  21.938.000
 املجمــوع  ــ  قائمة " أ " 1.194.699  14.883.734  22.216.065

ريال سعودي والتي ترى اإلدارة  أنه  13.229.414خالل السنة، قامت الشركة بإقفال مستحقات طويلة األجل بمبلغ   17/2

 ليس املطلوب دفعها وتم معالجتها على األرباح املدورة.   

 مخصص الزكاة الشرعية 3/ 17 

  2018ديسمبر  31  2017ديسمبر  31  2017يناير  1
  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي 
 مخصص الزكاة الشرعية  ــ  قائمة " أ " 1.766.668  1.763.540  2.136.984

 يتلخص مخصص الزكاة الشرعية كما يلي:
  2018ديسمبر  31  2017ديسمبر  31  2017يناير  1

  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي 
 حقوق ملكية املساهمين   269.885.123  239.683.995  198.001.227
 مستحقات ومخصصات   172.985.533  141.794.104  251.211.856

 صافي الدخل /)الخسارة( املعدلة  70.666.675  70.541.562  ( 39.099.046)
 إجمالي الوعاء الزكوي  513.537.331  452.019.661  410.114.037

 يطــرح :     
 األصول الغير متداولة  (526.306.779)  (503.584.745)  ( 324.634.682)

 صافي الوعاء الزكوي  (12.769.448)  (51.565.084)  85.479.355
واقع  1.766.668  1.763.540  2.136.984    %2.5الزكاة املستحقة ب
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 السعوديةاململكة العربية 
 2018ديسمبر  31إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 

 ________________________________________________________________ 
 رأس املال  :  .18

 يمثل هذا البند فيما يلي :        
 

   عدد الحصص  املبــلــغ  النسبة 
   ريال سعودي  ريال سعودي  %
 شركة سمو القابضة )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة (   24.500.000  245.000.000  % 98
1 %  

2.500.000  250.000  
شركة بيسان التجارية واالستثمارات العقارية )شركة سعودية ذات  

 مسؤولية محدودة (   
 محدودة( شركة سمو املجتمع )شركة سعودية ذات مسؤولية   250.000  2.500.000  % 1

 املجمــوع  ــ  قائمة " أ "   25.000.000  250.000.000  % 100

 احتياطي نظامي : .  19
على األقل من صافي أرباحها السنوية، ويجوز للشركاء    % 10تمشيا  مع نظام الشركات السعودي فإن على الشركة تجنيب احتياطي نظامي بنسبة  

 من رأس مال الشركة .  % 30االحتياطي وقف هذا التجنيب متى بلغ رصيد هذا 
 إيرادات من العقود مع عمالء  .  20

 2017ديسمبر   31  2018ديسمبر   31  يتلخص هذا البند فيما يلي : 
 ريال سعودي   ريال سعودي  

 13.646.019  171.152.797  املقاوالت من العقارات 
 88.273.209  86.596.516  إدارة مشاريع  

 11.250.000  50  أخرى 
 113.169.228  257.749.363  املجمــوع  ــ  قائمة " ب " 

 تكلفة اإليرادات من العقود مع العمالء :  .  21
 2017ديسمبر   31  2018ديسمبر   31  يتلخص هذا البند فيما يلي : 

 ريال سعودي  ريال سعودي  
 10.646.274  161.694.468  املقاوالت من العقارات 

 711.553  187.902  إدارة مشاريع  
 253.188  2.360.859  أخرى 

 11.611.015  164.243.229  املجمــوع  ــ  قائمة " ب " 

 مصاريف اإلدارية والعمومية والبيعية  . 22

 يتلخص هذا البند فيما يلي :   2018ديسمبر   31  2017ديسمبر   31
   ريال سعودي  ريال سعودي 
 رواتب وأجور وملحقاتها   9.892.778  10.277.481
 ايجارات   304.480  304.480
 تأمين  313.507  345.652
 إستهالك     817.050  925.844
   23مصاريف املنافع ـ إيضاح    512.186  1.997.642
 أتعاب قانونية ومهنية   663.760  1.248.900
 أخــرى   833.461  1.294.395
 املجمــوع  ــ  قائمة " ب "   13.337.222  16.394.394
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 اململكة العربية السعودية
 2018ديسمبر  31إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 

 ________________________________________________________________ 
 إلتزامات منافع املوظفين طويلة األجل : . 23

 الجداول التالية تلخص مخصص مكافأة نهاية الخدمة املسجل في قائمة الدخل الشامل وقائمة املركز املالي كما يلي :
 2017يناير  1  2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 
 ريال سعودي   ريال سعودي   ريال سعودي 

      املبلغ املسجل بقائمة املركز املالي :
 1.084.048  1.605.100  2.035.296 القيمة الحالية إللتزام املنافع املحددة 

 ---  ---  --- القيمة العادلة لخطة األصول 
 1.084.048  1.605.100  2.035.296 نهاية السنة  ــ  قائمة " أ" صافي اإللتزام 

 2017ديسمبر 31  2018ديسمبر  31 
 ريال سعودي  ريال سعودي 

    مصاريف املنافع )املسجل باألرباح والخسائر(

 1.956.448  454.402 تكلفة الخدمة الحالية 

 41.194  57.784 باملنافع املحددة فائدة التكلفة لإللتزام

 1.997.642  512.186 22مصاريف املنافع ـ إيضاح 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31  
 ريال سعودي  ريال سعودي  الحركة على القيمة الحالية إللتزام املنافع املحددة

     

 1.084.048  1.605.100  القيمة الحالية إللتزام منافع املحددة

 1.956.448  454.402  تكلفة الخدمة الحالية 

 41.194  57.784  فائدة التكلفة لإللتزام في املنافع املحدد

 177.205  ( 81.990)  )الربح( اإلكتواري لخطة املنافع املحددة 

 (162.750)  ---  املدفوع خالل السنة

 ( 1.491.045)  ---  املحول إلى طرف ذي عالقة 

القيمة الحالية إللتزام املنافع املحددة بنهاية السنة ــ 
 23إيضاح 

 2.035.296  1.605.100 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31  
 ريال سعودي  ريال سعودي تحليل حساسية إلتزام الشركة للمنافع املحددة

    املسجل بقائمة املركز املالي الحركة على صافي اإللتزام

 1.084.048  1.605.100  صافي اإللتزام بداية السنة 

 1.997.642  512.186 22املصروف املحمل على الربح أوالخسارة  ـ إيضاح 

 )أرباح(/ خسائر إكتوارية بقائمة الدخل الشامل
 اآلخر ــ  قائمة "ب"   

(81.990 )  177.205 

 (162.750)  --- املدفوع خالل السنة 

 ( 1.491.045)  --- املحول إلى طرف ذي عالقة 

 1.605.100  2.035.296  صافي اإللتزام بنهاية السنة
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 اململكة العربية السعودية
 2018ديسمبر  31إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 

 ________________________________________________________________ 
 

 2017ديسمبر  31  2018سبتمبر  30  

 ريال سعودي  ريال سعودي  
     اإلفتراضات اإلكتوارية االساسية :

 %3.60  %3.90  نسبة الخصم 

 %4.00  %4.00  معدل الزيادة بالرواتب

   ال ينطبق  خطة األصول العائد على 

 

 ربحية السهم األساس ي واملخفضة : . 24
 يتلخص هذا البند فيما يلي :        

   2018ديسمبر  31  2017ديسمبر  31
   ريال سعودي  ريال سعودي
 الدخل الشامل للسنة  67.479.077  64.881.391

 اآلخرى الدخل /)الخسارة( الشاملة   5.943.938  ( 456.390)

 إجمالي الدخل الشامل للسنة   73.423.015  64.425.001

 املتوسط املرجح لألسهم املصدرة خالل السنة   25.000.000  20.000.000

 ربحية السهم األساسية واملخفضة ــ  قائمة "ب" 2.70  3.24

(0.02 )  0.24  
الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر للسهم األساس ي 

 واملخفضة  

3.22  2.94  
 إجمالي الدخل الشامل للسهم األساس ي 

 واملخفضة    
 

واملخفضة تم احتسابها بقيمة صافي  ال يوجد هناك أسهم عادية محتملة خالل السنة ، ربحية السهم االساسية

 الدخل للفترات ذات العالقة على املتوسط املرجح لألسهم املصدرة القائمة.
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 اململكة العربية السعودية
 2018ديسمبر  31إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 

 
 .  أرصدة وحركات أطراف ذات عالقة :  25

 
نوع  طبيعة العالقة أطراف ذات عالقة

 العالقة
 الرصيد مبلغ التعامالت 

   8 1 0 2  7 1 0 2  8 1 0 2  7 1 0 2 
 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي   

 792.507  ---  ---  --- زميلة  رصيد قائم  سمو للعقار
تسوية مصاريف مبالغ  

 أخرى  مدفوعة )محملة( 
 

1.883.109  (816.868) 
 12.786.716  --- 

 ---  ---  ---  --- مساهم رصيد قائم شركة سمو القابضة
 ---  ---  (20.000.000)  (25.670.568)  تعديل أرباح موزعة  
 ---  ---  (179.997.300)  (25.670.568)  تمويل بين الشركات  
 ---  ---  (15.945.636)  (25.670.568)  مصاريف محملة  
 ---  ---  ---  67.975.073  توزيعات أرباح مدفوعة  
تسوية تمويلية بين  

 الشركات 
 7.035.381  ---  ---  --- 

دفعة على حساب لبيع  
 أراض ي

 11.250.000  ---  ---  --- 

تسوية مبالغ محصلة  
 )تحصيالت( بالنيابة 

 34.800.000  (56.000.000)  ---  --- 

تسوية مصاريف ومبالغ  
 أخرى مدفوعة 

 23.514.067  275.139.993  ---  --- 

 1.489.826  ---  ---  ---  رصيد قائم شركة أدير للعقارات
تسوية مصاريف ومبالغ  

 أخرى مدفوعة )محملة(
 ---  ---  1.652.921  (492.591) زميلة

 ---  ---  (2.143.713)  ---  مصاريف محملة شركة بيسان
 ---  ---  ---  --- زميلة رصيد قائم شركة اجار العقارية

تسوية مصاريف ومبالغ  
 أخرى مستحقة )محملة(

 205.198  (2.378.597)  ---  --- 

مستحق من أطراف ذات  
 عالقة 

 2.282.333  ---      6ــ إيضاح 

مستحق إلى أطراف ذات  
 عالقة 

 ---  12.786.716      16ــ إيضاح 
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 شركة سمو العقارية
 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 اململكة العربية السعودية
 2018ديسمبر  31إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 

 ________________________________________________________________ 
 تعويض املدراء الرئيسين : 1/ 25

 يتلخص هذا البند فيما يلي :        

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31  
 ريال سعودي  ريال سعودي  

 1.115.000  1.370.000  منافع قصيرة األجل

 824.385  114.167  منافع بعد التقاعد

 ---  ---  منافع أخرى 

   1.484.167  1.939.385 

 إدارة املخاطر واألدوات املالية : . 26
موضحة في  األدوات املالية في قائمة املركز املالي تتضمن األصول املالية واإللتزامات املالية ، أن طرق اإلعتراف والقياس املتبناه 

 السياسات املحاسبية املبينة في اإليضاحات .
 

 : إدارة مخاطر رأس املال  1/ 26
تقوم الشركة بإدارة رأسمالها لتتأكد بأن الشركة تبقى مستمرة بينما تقوم بالحصول على العائد األعلى من خالل الحد 

 األمثل ألرصدة الديون وحقوق امللكية .
كية العائد للمساهمين والتمويل طويل األجل. الشركة تتوافق مع جميع املتطلبات رأس مال الشركة يضم حقوق املل

 الخارجية املفروضة طبقا  لإلتفاقيات املالية مع البنوك .
 مخاطر السوق : 2/ 26 

 أ (  مخاطر العملة 
العمالت األجنبية تتم إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األداة املالية بسبب التغيرات في أسعار صرف 

 معظم معامالت املجموعة بالريال السعودي ، تعتقد إدارة املجموعة أن مخاطر العمالت ليست جوهرية  .
 مخاطر أسعار الفائدة :ب (  

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من القروض طويلة األجل مع فائدة غير ثابتة ، والتي تضع الشركة في مخاطر أسعار 
النقدي . تواجه الشركة هذا النوع من املخاطر بإستخدام مبادلة فائدة الربح كما هوضح في الفائدة للتدفق 

 بالقوائم املالية. 15إيضاح 
 مخاطر اإلئتمان : 3/ 26

مخاطر اإلئتمان هي عدم قدرة العميل أو طرف مقابل ألداة مالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى 
صنيفات األصول املالية اململوكة من الشركة فأن أقص ى تعرض ملخاطر اإلئتمان في خسارة مالية . لجميع ت

 الشركة يتمثل في القيمة املسجلة قبل أي خصومات كما هو موضح بقائمة املركز املالي .
 البنود الهامة املعرضة ملخاطر اإلئتمان هي :

 ــ  ذمم مدينة أخرى متضمنة أرصدة مدينة بين الشركات .
 قد املعادل .ــ  الن 

تبنت الشركة سياسات للتعامل مع العمالء لتخفيض الخسارة املالية من البداية التصنيفات اإلئتمانية للعمالء تتم مراجعتها   
 بشكل مستمر والقيمة اإلجمالية للمعامالت املتضمنة تتوزع بين العمالء .

دارة بوضع تقارير للمخصصات إلنخفاض الذمم املدينة تقوم الشركة بتسجيل تاريخ الدفعات للعقود املالية ، تقوم اإل  

 والديون املعدومة بالفترة الالحقة " إن وجدت ".
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 اململكة العربية السعودية
 2018ديسمبر  31إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 

 
 األصول املالية كما يلي :بعمر  2018ديسمبر  31كما في 

 
غير متأخرة وغير 
  متأخرة ومنخفضة القيمة  منخفضة القيمة

  يوم 365أكبر من   يوم 365 – 181  يوم 180-91  القيمة  املجموع
 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي 

 ---  ---  ---  ---  --- نسبة الخسارة املتوقعة 
 ---  ---  ---  ---  --- مجمل الذمم املدينة 

 ---  ---  ---  ---  --- خصومات لخسارة اإلئتمان 
 ---  ---  ---  ---  --- صافي الذمم املدينة 

 
من األموال السائلة محدودة بسبب أن معظم األطراف قد تكون بنوك ذات تصنيف إئتماني مرتفع مقيم  إن مخاطر اإلئتمان

 من وكالء تصنيف عامليين أو أطراف ذات عالقة بالشركة .
 

تسعى الشركة لتحد من مخاطر اإلئتمان مع العمالء من خالل وضع سقف إئتماني للعمالء بشكل فردي ومراقبة الذمم 
 الية .املدينة الح

 
 مخاطـر السيولة :  4/ 26

املرتبطة باألدوات املالية .  تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي من املمكن أن تواجهها الشركة لترفع السيولة لتغطي اإللتزامات

مخاطر السيولة من املمكن أن تحدث من عدم املقدرة على بيع األصل املالي بصورة سريعة بسعر قريب من القيمة العادلة . تتم مراقبة 

ستمر من مخاطر السيولة بشكل دوري بحيث تتوفر سيولة كافة لتغطي أي إلتزام مستقبلي باإلضافة للحصول على الدعم املالي امل 

 املساهمين ) إذا لزم ( .
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 اململكة العربية السعودية
 2018ديسمبر  31إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 

 

 ملخص اإلستحقاقات :  1/ 4/ 26
 ات على الشركة بناءا  على اإللتزامات التعاقدية املتبقية :يبين الجدول أدناه تواريخ اإلستحقاقات لألصول واإللتزام       

 
 2017ديسمبر  31    2018ديسمبر  31  

 اإلجمالي   غير متداول   متداول   اإلجمالي   غير متداول   متداول  

 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي 

نقد وأرصدة لدى  
 البنوك

8.194.213 
 ---  8.194.213  7.197.313  ---  7.197.313 

أصول مالية أخرى 
 18.332.333  ---  18.332.333  4.829.002  ---  4.829.002 بالتكلفة املطفأة 

  13.023.215  ---  13.023.215  25.529.646  ---  25.529.646 

 ( 6.363.115)  ---  ( 6.363.115)  (10.469.282)  ---  (10.469.282) ذمم دائنة تجارية  

 ( 200.000.000)  ( 160.000.000)  ( 40.000.000)  ( 170.000.000)  ( 150.000.000)  (20.000.000) القروض  

اإللتزمات املالية األخرى 
 ( 1.683.674)  ---  ( 1.683.674)  ( 20.639.243)  ---  ( 20.639.243) بالتكلفة املطفأة 

 (51.108.525)  (150.000.000 )  (201.108.525 )  (48.046.789 )  (160.000.000 )  (208.046.789 ) 

 (38.085.310 )  (150.000.000 )  (188.085.310)  (22.517.143 )  (160.000.000 )  (182.517.143 ) 

        
 الترتيبات املالية والتدفقات النقدية املتوقعة :

كما في السنوات السابقة، الشركة قادرة على توفير تدفقات نقدية إيجابية من التشغيل. باإلضافة لذلك الشركة األم ملتزمة بتقديم 

 الدعم املالي للشركة عند الحاجة ، لذلك الشركة لديها املقدرة لتغطية كافة التزاماتها عند إستحقاقها .
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 شركة سمو العقارية 
 ة سعودية شركة مساهمة مقفل

 اململكة العربية السعودية 
 2018ديسمبر  31إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 

 ________________________________________________________________ 
 

 القيمة العادلة لألصول واإللتزامات :  5/ 26
القيمة العادلة هي املبلغ الذي سيتم استالمه عند بيع أصول او سداده عند تسوية والتزامات بين طرفين بموجب 
معاملة تتم على اسس تجارية بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض ان معاملة بيع األصول او تحويل 

 اإللتزامات اما: 
 زامات أو ، .في السوق الرئيس ي للموجودات او اإللت •
 في حالة عدم وجود السوق الرئيس ي في اكثر األسواق منفعة لألصول او اإللتزامات . •

   

 إن السوق الرئيس ي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة.
تســـــــعير األصـــــــول   تقاس القيمة العادلة لألصـــــــول أو اإللتزامات بإفتراض أن املتعاملين في الســـــــوق ســـــــيســـــــتفيدون عند

 واإللتزامات وانهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم اإلقتصادية.
   

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة :
 تقوم الشركة بإستخدام التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح القيمة العادلة لألوراق املالية :

 سوق نشط ملوجودات او مطلوبات مماثلة.املستوى األول : األسعار املتداولة في  •
   

قابلة للمالحظة بصورة   –الهامة لقياس القيمة العادلة    –املستوى الثاني : طرق قياس تعتبر مدخالت املستوى األدنى   •
 مباشرة او غير مباشرة.

   

 غير قابلة للمالحظة.  –الهامة لقياس القيمة العادلة  –املستوى الثالث : طرق قياس تعتبر مدخالت املستوى األدنى     •
القيمة الحالية لجميع األدوات املالية تقترب من القيمة العادلة من خالل فترة إستحقاقها القصيرة أو أنها تخضع 

 لنسب الفائدة املتغيرة .
 طاعية :املعلومات الق .27

توافقا  مع نظام تقرير الشركة الداخلي ، قطاعات األعمال تم إعتمادها من قبل إدارة الشركة توافقا  مع أعمال الشركة، 

املعلومات املوضحة بناءا  على التقارير لإلدارة . قامت الشركة بوضع التقارير والقطاعات التالية والتي جميعها تعمل باململكة 

 العربية السعودية :

هذا القسم من األعمال يختص باملشاريع العقارية املنجزة من قبل الشركة بالغالب  مقاوالت العقارات :  1/ 27

 بمساعدة مقاولي الباطن .

يشكل هذا القطاع إدارة املشاريع العقارية ، هذه املشاريع مملوكة من قبل مطوري عقارات  إدارة املشاريع العقارية :   2/ 27

 ميلهم أتعاب اإلدارة فقط .وتقوم الشركة بتح

تمثل إستثمارات الشركة بالعقارات اإلستثمارية وتطوير املشاريع بشكل مباشر وغير مباشر والتي من  اإلستثمارات :  3/ 27

 املمكن أن يتم بيعها قبل أو بعد اإلنتهاء من أعمال التطوير .

 إلى قيمها األصلية بهذه القوائم املالية : يمثل التالي أهم القطاعات من الحركات واألرصدة التي تم تعديلها
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 شركة سمو العقارية  
 شركة مساهمة مقفلة سعودية 

 اململكة العربية السعودية 
 2018ديسمبر  31إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 

 .  قائمة الدخل الشامل : 1/ 27
     8 1 0 2     

  مقاوالت عقارية 
املشاريع إدارة 

 املجمـــوع  غير مخصصة  إستثمارات  العقارية
 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي 

 257.749.363  50  ---  56.053.380  201.695.933 اإليــــــــرادات
 (164.243.229)  ---  ---  (2.548.761)  (161.694.468) تكلفة اإليرادات 

 93.506.134  50  ---  53.504.619  40.001.465 مجمل الربح 
 (13.337.222)  (13.337.222)  ---  ---  --- املصاريف اإلدارية والعمومية والبيعية 

 (9.383)  ---  ( 9.383)  ---  --- صافي خسائر اإلنخفاض في اإلستثمارات
 80.159.529  (13.337.172)  ( 9.383)  53.504.619  40.001.465 الربح / )الخسارة( التشغيلية 

 (10.120.949)  (10.120.949)  ---  ---  --- تكاليف تمويل 
 (908.744)  ---  (908.744)  ---  --- حصة )الخسارة( من شركات زميلة 

 115.909  115.909  ---  ---  --- إيرادات أخرى 
الدخل /)الخسارة( للسنة قبل مخصص 

 الزكاة الشرعية 
40.001.465  53.504.619  (918.127)  (23.342.212)  69.245.745 

 (1.766.668)  (1.766.668)  ---  ---  --- مخصص الزكاة الشرعية 
 67.479.077  (25.108.880)  (918.127)  53.504.619  40.001.465 الدخل /)الخسارة( الشاملة للسنة  

          الدخل الشامل اآلخر :
 81.990  81.990  ---  ---  --- األرباح اإللكتوارية للسنة 

 5.861.948  ---  5.861.948  ---  --- حصة الدخل الشامل اآلخر من شركات زميلة 
 5.943.938  81.990  5.861.948  ---  --- إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة

 73.423.015  (25.026.890)  4.943.821  53.504.619  40.001.465 الدخل الشامل اآلخر للسنة 

     7 1 0 2     
 

  مقاوالت عقارية
إدارة املشاريع 

 املجمـــوع  غير مخصصة  إستثمارات  العقارية
 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي 

 113.169.228  ---  11.250.000  88.273.209  13.646.019 اإليــــــــرادات
 (11.611.015)  ---  ---  (993.241)  (10.617.774) تكلفة اإليرادات 

 101.558.213  ---  11.250.000  87.279.968  3.028.245 مجمل الربح 
 (16.394.394)  (16.394.394)  ---  ---  --- املصاريف اإلدارية والعمومية والبيعية 
 ---  ---  ---  ---  --- صافي خسائر اإلنخفاض باإلستثمارات

 85.163.819  (16.394.394)  11.250.000  87.279.968  3.028.245 الربح / )الخسارة( التشغيلية 
 (16.988.425)  (5.739.314)  (11.249.111)  ---  --- تكاليف تمويل 

 (1.795.553)  ---  (1.795.553)  ---  --- حصة )الخسارة( من شركات زميلة 
 265.090  265.090  ---  ---  --- إيرادات أخرى 

صافي الربح /)الخسارة( للسنة قبل مخصص 
 الزكاة الشرعية 

3.028.245  87.279.968  (1.794.664)  (21.868.618)  66.644.931 

 (1.763.540)  (1.763.540)  ---  ---  --- مخصص الزكاة الشرعية 
 64.881.391  (23.632.158)  (1.794.664)  87.279.968  3.028.245 الربح /)الخسارة( للسنة  

          الدخل الشامل اآلخر :
 (177.205)  (177.205)  ---  ---  --- األرباح اإللكتوارية للسنة 

 (279.185)  ---  (279.185)  ---  --- حصة الدخل الشامل اآلخر من شركات زميلة 
 64.425.001  (23.809.363)  (2.073.849)  87.279.968  3.028.245 الدخل الشامل اآلخر للسنة 
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية 

 اململكة العربية السعودية 
 2018ديسمبر  31إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 

 
 .  قائمة املركز املالي : 2/ 27

     8 1 0 2     
 

  مقاوالت عقارية
املشاريع إدارة 

 املجمـــوع  غير مخصصة  إستثمارات  العقارية
 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي األصــــول 

          األصول املتداولة 
 8.194.213  8.194.213  ---  ---  --- نقد وأرصدة لدى البنوك

 4.829.002  29.002  ---  ---  4.800.000 أصول مالية أخرى 

 13.907.493  ---  ---  ---  13.907.493 أصول عقود

 14.657.224  346.849  ---  ---  14.310.375 أصول متداولة أخرى 

 41.587.932  8.570.064  ---  ---  33.017.868 مجموع األصول املتداولة 

          األصول الغير متداولة 

 ---  ---  ---  ---  --- مشاريع تحت التنفيذ

 76.251.492  ---  76.251.492  ---  --- عقارات إستثمارية

 225.000.000  ---  225.000.000  ---  --- إستثمارات في مشاريع عقارية

 228.222.680  ---  228.222.680  ---  --- استثمارات في شركات زميلة 

 1.785.811  1.785.811  ---  ---  --- ممتلكات ومعدات 

 531.259.983  1.785.811  529.474.172  ---  --- مجموع األصول غير املتداولة 

 572.847.915  10.355.875  529.474.172  ---  33.017.868 مجموع األصول   

          اإللتزامات 

          اإللتزامات املتداولة 

 ---  ---  ---  ---  --- إلتزامات عقود 

 10.469.282  ---  ---  ---  10.469.282 ذمم دائنة تجارية 

 20.000.000  ---  20.000.000  ---  --- قرض قصير األجل ـ الجزء املتداول 

 1.194.699  1.194.699  ---  ---  --- مستحقات   

 1.766.668  1.766.668  ---  ---  --- مخصص الزكاة الشرعية

 33.430.649  2.961.367  20.000.000  ---  10.469.282 اإللتزامات املتداولة  مجموع 

          األصول غير متداولة 

 150.000.000  ---  150.000.000  ---  --- قروض طويلة األجل ـ الجزء الغير متداول 

 20.639.243  653.074  ---  ---  19.986.169 إلتزامات مالية أخرى بالتكلفة املطفأة

 43.196.718  ---  ---  ---  43.196.718 إلتزامات غير مالية 

 2.035.296  2.035.296  ---  ---  --- إلتزامات منافع املوظفين طويلة األجل

 215.871.257  2.688.370  150.000.000  ---  63.182.887 مجموع اإللتزامات الغير متداولة

 249.301.906  5.649.737  170.000.000  ---  73.652.169 إجمالي اإللتزامات 

 323.546.009  4.706.138  359.474.172  ---  ( 40.634.301) صافي األصول 
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 شركة سمو العقارية

 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 اململكة العربية السعودية

 2018ديسمبر  31إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 
 .  قائمة املركز املالي : 2/ 27

     7 1 0 2     
 املجمـــوع  غير محددة  إستثمارات  إدارة املشاريع العقارية  مقاوالت عقارية 

 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي األصــــول 

          األصول املتداولة 

 7.197.313  7.197.313  ---  ---  --- نقد وأرصدة لدى البنوك

 18.332.333  2.282.333  11.250.000  ---  4.800.000 أصول مالية أخرى 

 12.861.321  755.716  ---  ---  12.105.605 أصول متداولة أخرى بالتكلفة املستهلكة

 38.390.967  10.235.362  11.250.000  ---  16.905.605 مجموع األصول املتداولة 

          األصول الغير متداولة 

 584.080  ---  584.080  ---  --- مشاريع تحت التنفيذ

 75.064.776  ---  75.064.776  ---  --- عقارات إستثمارية

 225.000.000  ---  225.000.000  ---  --- إستثمارات في مشاريع عقارية

 223.269.476  ---  223.269.476  ---  --- في شركات زميلة  إستثمارات

 2.560.384  2.560.384  ---  ---  --- ممتلكات ومعدات 

 9.383  ---  9.383  ---  --- أصول غير متداولة أخرى 

 526.488.099  2.560.384  523.927.715  ---  --- مجموعة األصول غير املتداولة

 564.879.066  12.795.746  535.177.715  ---  16.905.605 مجموع األصول 

          اإللتزامات 

          اإللتزامات املتداولة 

 33.711.250  ---  ---  ---  33.711.250 إلتزامات عقود 

 6.363.115  ---  ---  ---  6.363.115 ذمم دائنة تجارية 

 40.000.000  ---  40.000.000  ---  --- قرض قصير األجل ـ الجزء املتداول 

 14.883.734  14.883.734  ---  ---  --- مستحقات   

 1.763.540  1.763.540  ---  ---  --- مخصص الزكاة الشرعية

 96.721.639  16.647.274  40.000.000  ---  40.074.365 مجموع اإللتزامات املتداولة 

          اإللتزامات الغير متداولة  

 160.000.000  ---  160.000.000  ---  --- قروض طويلة األجل ـ الجزء الغير متداول 

 1.683.674  710.803  ---  ---  972.871 التزامات مالية أخرى بالتكلفة املطفأة

 1.605.100  1.605.100  ---  ---  --- منافع املوظفين طويلة األجل إلتزامات

 163.288.774  2.315.903  160.000.000  ---  972.871 مجموع اإللتزامات الغير متداولة 

 260.010.413  18.963.177  200.000.000  ---  41.047.236 مجموع اإللتزامات 

 304.868.653  (6.167.431)  335.177.715  ---  (24.141.631) صافي األصول 
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية 

 اململكة العربية السعودية 
 2018ديسمبر  31إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 

 .  تطبيق املعايير الدولية لتقرير املالي ألول مرة : 28
هي أول قوائم مالية تلتزم فيها الشركة بتطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي للسنة  2018ديسمبر  31القوائم املالية للشركة للسنة املنتهية في إن 

 ة املتعارف عليها . ، أعدت الشركة قوائمها املالية سابقا حسب املعايير املحاسبية املحلي 2017ديسمبر  31املشار إليها وشاملة السنة املنتهية في 
، بجانب أرقام املقارنة للسنة   2018ديسمبر    31وفقا  لذلك ، قامت الشركة بإعداد قوائمها املالية حسب املعايير الدولية للتقرير املالي املطبقة  في  

ئم املالية األساسية ، كما هو موضح في أهم  للقوا 2018ديسمبر  31لقائمة املركز املالي وللسنة املنتهية في  2017يناير  1ديسمبر و  31املنتهية في 
 السياسات املحاسبية.

وهو تاريخ   2017يناير  1قامت الشركة بإعداد هذه القوائم املالية ، وتتضمن تلك القوائم  قائمة املركز املالي للشركة التي تم إعدادها كما في 
  1ديل قوائمها املالية حسب املعايير املحاسبية املحلية املتعارف عليها من الفترة )تحول الشركة للمعايير الدولية للتقرير املالي . قامت الشركة بتع

وقائمة الدخل الشامل للسنة املنتهية  2017ديسمبر   31و   2017يناير  1( ، متضمنة قائمة املركز املالي كما في 2017ديسمبر  31إلى  2017يناير 
 م. 2017ديسمبر  31في  

 التقديرات 
متالئمة مع املطبقة بنفس التاريخ وفقا  للمعايير املحاسبية املحلية املتعارف عليها ) بعض   2017ديسمبر  31و  2017يناير  1التقديرات في 

ملتعارف التعديالت وجدت ملنع أي اختالفات بالبيانات املحاسبية ( منفصلة عن مكافأة نهاية الخدمة حيث تم تطبيق املعايير املحاسبية املحلية ا
 لتي تؤدي لنتيجة مختلفة بالتقدير .عليها ا

بتاريخ التحول   2017يناير  1التقديرات املستخدمة من قبل الشركة لعرض هذه املبالغ وفقا  للمعايير الدولية للتقرير املالي تعكس شروط كما في 
 م. 2017ديسمبر   31للمعايير الدولية للتقرير املالي وكما في 

 

ي للشركة حسب املعايير املحاسبية املحلية املتعارف عليها معادة حسب املعايير الدولية التسويات على قائمة املركز املال
 2017يناير  1للتقرير املالي املطبق باململكة العربية السعودية كما في 

 يتلخص هذا البند فيما يلي :        

 

املعايير املحاسبية املتعارف 
عليها الصادرة عن الهيئة 

للمحاسبين السعودية 
  إعادة تصنيف  إعادة القياس  القانونيين

املعايير الدولية 
 للتقرير املالي

 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي األصول 
        األصول املتداولة 

 72.405.576  ---  ---  72.405.576 نقد وأرصدة لدى النوك
 3.665.396  ---  ---  3.665.396 ذمم مدينة تجارية

مصاريف مدفوعة مقدما  وذمم مدينة 
 ---  ( 5.330.968)  ---  5.330.968 أخرى 

 4.800.000  4.800.000  ---  --- املطفأة أصول مالية أخرى  بالتكلفة 
 530.968  530.968  ---  --- أصول أخرى 

 81.401.940  ---  ---  81.401.940 مجموع األصول املتداولة 
        األصول غير املتداولة 

 200.000.000  ---  ---  200.000.000 إستثمارات في مشاريع عقارية 
 225.344.214  (31.291)  ---  225.375.505 إستثمارات في شركات زميلة 

 197.863.436  ---  ---  197.863.436 عقارات إستثمارية
 2.990.432  ---  ---  2.990.432 ممتلكات ومعدات 

 31.291  31.291  ---  --- أصول غير متداولة أخرى 
 626.229.373  ---  ---  626.229.373 مجموع األصول غير املتداولة 

 707.631.313  ---  ---  707.631.313 مجموع األصول 
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 شركة سمو العقارية 

 شركة مساهمة مقفلة سعودية
 العربية السعوديةاململكة 

 2018ديسمبر  31إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 

 .  تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي ألول مرة ــ  تتمه : 28
        

املعايير املحاسبية املتعارف  
عليها الصادرة عن الهيئة 

السعودية للمحاسبين 
  أعادة تصنيف  إعادة القياس  القانونيين

املعايير الدولية 
 للتقرير املالي

 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي 

        اإللتزامات  وحقوق املساهمين  

        اإللتزامات 

 4.800.000  4.800.000  ---  --- إلتزامات عقود 

 135.000.000  ---  ---  135.000.000 قروض طويلة األجل ـ الجزء املتداول 

 24.353.049  (5.760.475)  ---  30.113.524 مستحقات ومخصصات 

 ---  (9.491.837)  ---  9.491.837 مستحق ألطراف ذات عالقة 

 ---  (20.000.000)  ---  20.000.000 توزيعات أرباح مستحقة 

 164.153.049  ( 30.452.312)  ---  194.605.361 مجموع اإللتزامات املتداولة  

        اإللتزامات غير املتداولة 

 271.498.252  ---  ---  271.498.252 قرض طويل األجل ـ الجزء الغير متداول 

 30.452.312  30.452.312  ---  --- إلتزامات مالية أخرى بالتكلفة املطفأة
 1.084.048  ---  (759.657)  1.843.705 28/1إيضاح  –منافع املوظفين طويلة األجل  إلتزامات

 303.034.612  30.452.312  (759.657)  273.341.957 مجموع اإللتزامات غير املتداولة

 467.187.661  ---  (759.657)  467.947.318 مجموع اإللتزامات 

        حقوق املساهمين

 150.000.000  ---  ---  150.000.000 رأس املال

 26.543.355  ---  ---  26.543.355 احتياطي نظامي

 63.900.297  ---  759.657  63.140.640 28/1إيضاح  –أرباح مبقاة  

 240.443.652  ---  759.657  239.683.995 مجموع حقوق املساهمين

 707.631.313  ---  ---  707.631.313 وحقوق املساهمين مجموع اإللتزامات
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 اململكة العربية السعودية
 2018ديسمبر  31إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 

املحلية املتعارف عليها معادة حسب املعايير الدولية للتقرير  التسويات على قائمة املركز املالي للشركة حسب املعايير املحاسبية 
 : 2017ديسمبر  31املالي املطبق باململكة العربية السعودية كما في    

 

املعايير املحاسبية املتعارف  
عليها الصادرة عن الهيئة 

السعودية للمحاسبين 
  إعادة تصنيف  إعادة القياس  القانونيين

تقرير املعايير الدولية لل
 املالي

 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي األصول 
        األصول املتداولة 

 7.197.313  ---  ---  7.197.313 نقد وأرصدة لدى البنوك
 ---  (5.555.716)  ---  5.555.716 مصاريف مدفوعة مقدما  وذمم مدينة أخرى 

 ---  ( 2.282.333)  ---  2.282.333 مستحق من أطراف ذات عالقة 
 ---  (11.250.000)  ---  11.250.000 إيرادات مستحقة 

 ---  (12.105.605)  ---  12.105.605 دفعات مقدمة للمقاولين 
 18.332.333  18.332.333  ---  --- أصول مالية أخرى بالتكلفة املطفأة

 12.861.321  12.861.321  ---  --- أصول أخرى 
 38.390.967  ---  ---  38.390.967 مجموع األصول املتداولة 

        األصول غير املتداولة 
 300.648.856  75.064.776  ---  225.584.080 عقارات إستثمارية

 223.269.476  ( 9.383)  ---  223.278.859 إستثمارات  في شركات زميلة
 ---  (75.064.776)  ---  75.064.776 أراض ي

 2.560.384  ---  ---  2.560.384 ممتلكات ومعدات 
 9.383  9.383  ---  --- أصول غير متداولة أخرى 

 526.488.099  ---  ---  526.488.099 مجموع األصول غير املتداولة 
 564.879.066  ---  ---  564.879.066 مجموع األصول 

        
        اإللتزامات وحقوق املساهمين

        اإللتزامات
 33.711.250  33.711.250  ---  --- إلتزامات عقود 

 40.000.000  ---  ---  40.000.000 قروض طويلة األجل ـ الجزء املتداول 
 16.647.274  ( 35.394.924)  ---  52.042.198 مستحقات ومخصصات 

 ---  ( 6.363.115)  ---  6.363.115 مستحق ألطراف ذات عالقة 
 8.046.789  8.046.789  ---  --- إلتزامات مالية أخرى 

 98.405.313  ---  ---  98.405.313 مجموع اإللتزامات املتداولة  
        اإللتزامات غير املتداولة 

 160.000.000  ---  ---  160.000.000 املتداول قرض طويل األجل ـ الجزء 
 1.605.100  ---  120.914  1.484.186 إلتزامات منافع املوظفين طويلة األجل

 161.605.100  ---  120.914  161.484.186 ـ الجزء املتداول  مجموع اإللتزامات
 260.010.413  ---  120.914  259.889.499 مجموع اإللتزامات
        حقوق املساهمين

 250.000.000  ---  ---  250.000.000 رأس املال
 6.488.139  (42.418)  ---  6.530.557 احتياطي نظامي

 48.836.904  321.603  56.291  48.459.010 28/1أراح مبقاة  ـ إيضاح 
 (456.390)  (279.185)  (177.205)  --- 28/1الخسارة الشاملة اآلخرى ـ إيضاح 

 304.868.653  ---  (120.914)  304.989.567 مجموع حقوق املساهمين 
 564.879.066  ---  ---  564.879.066 مجموع اإللتزامات وحقوق املساهمين 



92 
 

 
 شركة سمو العقارية 

 شركة مساهمة مقفلة سعودية
 اململكة العربية السعودية

 2018ديسمبر  31القوائم املالية للسنة املنتهية في إيضـاحات حول 

 

التسويات على قائمة الدخل للشركة حسب املعايير املحاسبية املحلية املتعارف عليها معادة إلى قائمة الدخل الشامل 
 2017ديسمبر  31حسب املعايير الدولية للتقرير املالي املطبق باململكة العربية السعودية كما في 

 
املعايير املحاسبية املتعارف  

عليها الصادرة عن الهيئة 
السعودية للمحاسبين 

  أعادة تصنيف  إعادة القياس  القانونيين
املعايير الدولية 

 للتقرير املالي

 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي 

 113.169.228  ---  ---  113.169.228 اإليرادات من العقود مع العمالء

 (11.611.015)  ---  ---  (11.611.015) تكلفة اإليرادات من العقود مع العمالء

 101.558.213  ---  ---  101.558.213 إجمالي الربح 

مصاريف إدارية وعمومية وبيعية ـ إيضاح 
28/1 

(14.743.276)  (703.366 )  (947.752)  (16.394.394 ) 

 ---  925.844  ---  (925.844) استهالك

 85.163.819  (21.908)  ( 703.366)  85.889.093 الربح من األعمال التشغيلية 

 (16.988.425)  ---  ---  (16.988.425) تكاليف تمويل

 (1.795.553)  301.093  ---  (2.096.646) حصة الخسارة من اإلستثمار في شركات زميلة 

 ---  (83)  ---  83 خسائر بيع أصول ثابتة 

 265.090  83  ---  265.007 إيرادات أخرى 

 66.644.931  279.185  ( 703.366)  67.069.112 الربح قبل الزكاة   

 (1.763.540)  ---  ---  (1.763.540) مخصص الزكاة الشرعية     

 64.881.391  279.185  ( 703.366)  65.305.572 الدخل الشامل للسنة  

        الدخل الشامل اآلخر :

 (177.205)  ---  (177.205)  --- خسائر اكتوارية للسنة 

 (279.185)  (279.185)  ---  --- حصة من الدخل الشامل في الشركة الزميلة

 64.425.001  ---  (880.571)  65.305.572 إجمالي الدخل الشامل للسنة 
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 شركة سمو العقارية

 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 اململكة العربية السعودية

 2018ديسمبر  31إيضـاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في 
 

 : 2017ديسمبر    31املنتهية في  ومجموع الدخل الشامل للسنة    2017ديسمبر    31،    2017يناير    1إيضاحات لتسوية حقوق امللكية كما في  
التطبيق للمعايير الدولية للتقارير املالي ، يتطلب أن يتم احتساب إلتزام منافع املوظفين طويلة األجل على أساس، إعتبارات   1/ 28

حسب قانون العمل والعمال السعودي وهذا اإلختالف  أكتوارية سابقًا ، حيث كانت الشركة تسجل هذه اإللتزامات
 أثره كما يلي :

 ــ   إنخفاض بمخصص مكافأة نهاية الخدمة تزامنا مع زيادة باألرباح املبقاة بتاريخ التحول .
( كما في  ــ   زيادة بمخصص مكافأة نهاية الخدمة تزامنا مع إنخفاض بالدخل الشامل اآلخر ) صافي الزيادة مع األرباح املبقاة

 م. 2017ديسمبر  31
 م. 2017ديسمبر  31ــ  زيادة الدخل للسنة بصافي اإلنخفاض )خسارة( بالدخل الشامل اآلخر للسنة املنتهية في 

قامت الشركة بإعادة تصنيف عدد من األصول واإللتزامات واملصاريف لتعرض هذه البنود بالقوائم املالية مع البنود   2/ 28
 م إعادة تصنيفها كما يلي :املتشابهة . لذلك ت
 قائمة املركز املالي :

ــ  املدفوعات مقدما  ) سابقَا صنفت من ضمن املدفوعات مقدما  ( ودفعات مقدمة للموردين ، جميعهم لبند أصول مالية 
 تم إعادة تصنيفهم ألصول أخرى .

اف ذات عالقة وإيرادات مستحقة ــ  ذمم مدينة أخرى ) سابقا  صنف من ضمن املدفوعات مقدما  ( مستحق من أطر 
 جميعهم أصول مالية تم إعادة تصنيفهم ألصول مالية أخرى .

ــ  األرصدة الغير متداولة األخرى التي تم تصنيفها من ضمن استثمارات في شركات زميلة إعادة تصنيفها بشكل مستقل 
 كأصول غير متداولة أخرى .

مستحقات ، مخصصات وذمم دائنة أخرى ( تم عرضها منفصله هو  ــ  إيرادات غير متحققة )سابقا  صنفت من ضمن
 ( اإليرادات من العقود مع العمالء ( .15متطلبات املعيار الدولي للتقرير رقم )

ــ  املستحق إلى أطراف ذات عالقة ، توزيعات أرباح مستحقة وذمم دائنة أخرى ) سابقا  صنفت من ضمن مستحقات 
 أعادة تضمينها كالتزامات مالية أخرى بالتكلفة املطفأة .ومخصصات وذمم دائنة أخرى ( 

 قائمة الدخل الشامل : .
 ــ  اإلستهالكات للممتلكات واملعدات تم إعادة تصنيفها إلى مصاريف إدارية وعمومية وبيعية .

 ــ  خسائر بيع أصول ثابتة تم إعادة تصنيفها إليرادات أخرى .
 .  توزيعات األرباح : 29

 مليون ريال سعودي . 67.975.073ريال سعودي للسهم بإجمالي  2.719الفترة ، قامت الشركة بتوزيع أرباح بمبلغ خالل  
 

 إلتزامات طارئة : .30

ريال سعودي )  4.800.00بتاريخ قائمة املركز املالي على الشركة إلتزامات طارئة مقابل خطابات ضمانات بنكية قائمة بمبلغ 
 6ريال سعودي كتأمين ــ  إيضاح 4.800.000ريال سعودي ( وقد قام البنك بإحتجاز مبلغ  4.800.000مبلغ  2017عام 
 

 .  إعتماد القوائم املالية : 31
 .هـ1440جمادى األولى  4املوافق   2019يناير  10بتاريخ قائمة املركز املالي تم اعتماد القوائم املالية من مجلس اإلدارة بتاريخ 

 
 

 



94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة سمو العقارية  

 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 اململكة العربية السعودية

 

 القوائم املالية  

 2019يونيو  30للفترة املنتهية في 

 مع تقرير املراجع املستقل
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 شركة سمو العقارية 

 شركة مساهمة مقفلة سعودية 

 اململكة العربية السعودية 

 2019يونيو  30قائمة املركز املالي كما في 
 قائمة " أ "

  
 2018ديسمبر  31

  إيضاح  2019يونيو 30  معدلة
    ريال سعودي  ريال سعودي  

 األصــــــــــول        
 األصــول املــتـداولــة       

 نقد وأرصدة لدى البنوك (5)  7.913.731  8.194.213  
 بالتكلفة املطفأةأصول مالية أخرى ـ  (6)  5.044.494  4.829.002  
 أصول متداولة أخرى  (7)  11.958.137  14.657.224  
 أصول عقود (12)  2.233.826  13.907.493  
 مجموع األصول املتداولة   27.150.188  41.587.932  
 األصول غير املتداولة       
 عقارات استثمارية (8)  76.251.492  76.251.492  
 إستثمارات في مشاريع عقارية (9)  252.835.336  225.000.000  
 استثمارات في شركات زميلة (10)  227.879.364  228.222.680  
 ممتلكات ومعدات  (11)  1.420.041  1.785.811  
 مجموع األصول غير املتداولة   558.386.233  531.259.983  
 مجـمـــوع األصـــول    585.536.421  572.847.915  

 اإللتزامات وحقوق املساهمين       
 اإللتزامات املــتـداولـــــة       
 ذمم دائنة تجارية   (13)  7.900.788  10.469.282  
 قروض طويلة األجل ـ الجزء املتداول  (14/1)  10.000.000  20.000.000  
 مستحقات     (16/1)  1.844.170  1.194.699  
 مخصص الزكاة الشرعية    2.116.668  1.766.668  
 مجموع اإللتزامات املتداولة   21.861.626  33.430.649  
 اإللتزامات غير املتداولة       
 قروض طويلة األجل ـ الجزء الغير متداول  (14/1)  130.000.000  150.000.000  
 إلتزامات مالية أخرى ــ بالتكلفة املطفأة (15)  20.712.798  20.639.243  
 إلتزامات غير مالية (13)  57.359.506  43.196.718  
 إلتزامات منافع املوظفين طويلة االجل (22)  2.364.764  2.035.296  
 مجموع اإللتزامات غير املتداولة   210.437.068  215.871.257  
 حــقـــوق املساهمين        

 رأس املال (17)  250.000.000  250.000.000  

 احتياطي نظامي (18)  13.236.047  13.236.047  

 أرباح مبقاة   84.514.132  54.822.414  

  
5.487.548  5.487.548 

  
في صناديق مشتركة في  الدخل غير املحقق من إستثمارات

 شركات زميلة
 ـ قائمة "ج" مجموع حقوق املساهمين   353.237.727  323.546.009  
 مجموع اإللتزامات وحقوق املساهمين   585.536.421  572.847.915  

 ( تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية .30( إلى رقم )1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 اململكة العربية السعودية
 2019يونيو  30قائمة الدخل الشامل للفترة املنتهية في 

 قائمة " ب "

  إيضاح 2019يونيو 30  2018يونيو  30 
   ريال سعودي  ريال سعودي 

 119.535.932  95.276.806 
(19) 

 
 العمالءاإليرادات من العقود مع 

 تكلفة اإليرادات من العقود مع العمالء (20) ( 51.069.009)  (79.119.029) 

 إجمالي ربح الفترة  44.207.797  40.416.903 
 مصاريف إدارية وعمومية وبيعية (21) ( 6.922.725)  ( 5.674.691) 
 دخل الفترة من األنشطة التشغيلية   37.285.072  34.742.212 
 تكاليف تمويل (14/2) ( 6.366.533)  ( 4.330.393) 
 حصة الخسارة من استثمارات شركات زميلة (10) ( 343.316)  ( 454.372) 
 أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات   16.000  ---  
 إيرادات أخرى   121.286  70.865 
 دخل السنة قبل مخصص الزكاة الشرعية  30.712.509  30.028.312 

 مخصص الزكاة الشرعية   ( 350.000)  ( 850.000) 

 29.178.312  30.362.509 
 
 

 دخل الفترة 

 

 الدخل الشامل األخر :

 بنود لن يعاد تصنيفها الحقًا للربح أو الخسارة

 )خسائر(/ مكاسب اكتوارية للسنة   ( 80.762)  40.995 

 2.930.974   ---   
الدخل غير املحقق من إستثمارات في صناديق مشتركة في شركات 

 زميلة
 مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر  ( 80.762)  2.971.969 

 مجموع الدخل الشامل    30.281.747  32.150.281 

 ربحية السهم من دخل الفترة ـ األساس ي واملخفضة للسنة (23) 1.21  1.17 

 

 

 ( تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية .30( إلى رقم )1اإليضاحات املرفقة من رقم )إن 
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 شركة سمو العقارية 

 شركة مساهمة مقفلة سعودية 

 اململكة العربية السعودية 

 2019يونيو  30قائمة التغيرات في حقوق املساهمين للفترة املنتهية في 
 قائمة " ج "

مجموع حقوق  
  املساهمين

أرباح غير محققة من   
إستثمارات في صناديق 
  رأس املـــــال  احتياطي نظامي  أرباح مبقاة  مشتركة في شركات زميلة 

  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي

 1/1/2018حقوق املساهمين كما في  250.000.000  6.530.557  48.459.010  ---  304.989.567

 دخل الفترة   ---  ---  29.178.312  ---  29.178.312

 الدخل الشامل اآلخر للفترة  ---  ---  40.995  2.930.974  2.971.969

 مجموع الدخل الشامل ــ  قائمة "ب"  ---  ---  29.219.307  2.930.974  32.150.281

 أرباح موزعة ---  ---  ( 50.000.000)  ---  ( 50.000.000)

 قائمة " أ " - 30/6/2018الرصيد في  250.000.000  6.530.557  27.678.317  2.930.974  287.139.848

          

   2019يناير  1الرصيد في  250.000.000  13.236.047  54.822.414  5.487.548  323.546.009

 تعديالت سنوات سابقة  ---  ---  (590.029)  ---  (590.029)

 2019يناير  1الرصيد بعد التعديل في  250.000.000  13.236.047  54.232.385  5.487.548  322.955.980

 دخل الفترة ---  ---  30.362.509  ---  30.362.509

 الخسارة الشاملة اآلخرى للفترة   ---  ---  (80.762)  ---  (80.762)

 مجموع الدخل الشامل ــ  قائمة "ب" ---  ---  30.281.747  ---  30.281.747

 محول إلى اإلحتياطي النظامي  ---  ---  ---  ---  ---

 قائمة " أ " - 30/6/2019الرصيد في  250.000.000  13.236.047  84.514.132  5.487.548  353.237.727

          

 
 
 

 ( تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية .30رقم )( إلى 1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
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 شركة سمو العقارية
 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 اململكة العربية السعودية

 2019يونيو   30قائمة التدفقات النقدية للفترة املنتهية في 
 قائمة " د " 

 2018يونيو  30

   2019يونيو 30  )املعدلة( 
 التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية :  سعوديريال   ريال سعودي
 دخل الفترة قبل الزكاة  30.712.509  30.028.312

 التعديالت لـ :    
 استهالك املمتلكات واملعدات   365.770  417.319

 تكاليف تمويل  6.366.533  4.330.393
 حصة الخسارة في شركة زميلة    343.316  454.372

 صافي خسائر إنخفاض القيمة   ---  ---
 أرباح بيع  املمتلكات واملعدات  (16.000)  ---

 التزامات منافع املوظفين طويلة األجل  299.106  195.887
 صافي الربح قبل التغيرات برأس املال العامل  38.071.234  35.426.283

 التغيرات في األصول واإللتزامات التشغيلية :    
 أصول مالية أخرى بالتكلفة املطفأة  (215.492)  (11.770.912)

 أصول متداولة أخرى   2.699.087  304.983
 أصول عقود  11.673.667  (6.685.663)

 التزامات عقود   14.162.788  ---
 ذمم دائنة تجارية  (2.568.494)  ---

 إلتزامات مالية أخرى بالتكلفة املطفأة  73.555  54.477.824
 مستحقات   649.471  14.214.827
 التدفق النقدي من العمليات  64.545.816  85.967.342

 زكاة مدفوعة  ---  ---
 املدفوع من التزام منافع املوظفين   (50.400)  ---

 تكاليف تمويل مدفوعة   ( 6.366.533)  (4.330.393)
 تعديالت سنوات سابقة  (590.029)  ---

 صافي النقد املتحقق من األنشطة التشغيلية  57.538.854  81.636.949
 التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية    
 مشاريع تحت التطوير  ---  ---
 شراء عقارات إستثمارية  ---  ---

 شراء ممتلكات ومعدات   ---  (3.202)
 املتحصل من بيع ممتلكات في إستثمارات  16.000  ---

 إستثمارات في مشاريع عقارية   ( 27.835.336)  2.305.220
 استثمارات في شركات تابعة   ---  (2.745.650)

 صافي النقد )املستخدم في(األنشطة االستثمارية  ( 27.819.336)  (443.632)
 التدفق النقدي من األنشطة التمويلية    

 الحركة على القروض  (30.000.000)  (30.000.000)
 ارباح موزعة   ---  (50.000.000)
 صافي النقدية )املستخدم في( األنشطة التمويلية  (30.000.000)  (80.000.000)

 البنوك خالل السنة / الفترةصافي )النقص(/ الزيادة في نقد وأرصدة لدى   (280.482)  1.193.317

 نقد وأرصدة لدى البنوك بداية الفترة  8.194.213  7.197.312
 نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترةـ قائمة " أ "   7.913.731  8.390.629

 يطــــرح :
 أرصدة بنوك مقيدة  (7.678.345)  (7.706.245)

 (5نهاية الفترة ـ إيضاح )نقد ونقد معادل في   235.386  684.384
 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية .( تشكل 30( إلى رقم ) 1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 اململكة العربية السعودية
 2019يونيو  30إيضـاحات حول القوائم املالية للفترة املنتهية في 

 ________________________________________________________________ 
 
  التأسيس ونشاط الشركة : .1

بتاريخ   2051034841وتمارس نشاطها بموجب السجل التجاري رقم  شركة سمو العقارية  هي شركة مساهمة مقفلة سعودية  

 الخبر اململكة العربية السعودية.الصادر من   18/6/2007هـ املوافق 1428جمادى الثاني  3

 ويتمثل نشاط الشركة فيما يلي :

 ــ    تطوير وإدارة وصيانة العقارات .

 ــ    شراء األراض ي إلقامة املباني عليها وإستثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة .

ة ، مجمعات تجارية ، تعليمية وترفيهية ، عقود إنشاء مباني عامة ) إنشاءات ، صيانة ، هدم وترميم ( ملجمعات سكني  ــ   

 نشاطات صحية ورياضية باإلضافة إلى الفنادق واملطاعم .

 

تتضمن هذه القوائم املالية األصول واإللتزامات واألنشطة الرئيسية للسجل التجاري املذكور أعاله وللسجالت التجارية 

 الفرعية التالية: 

 

 املوقع/ التسجيل سجل تجاري/ فرعي رقم

 الرياض 1010261561

 جدة 4030189816
 

 تقع الشركة في العنوان التالي :
 شارع األمير تركي  . 

  31952الخبر  250ص.ب 
 الخبر ــ  اململكة العربية السعودية .

 أساس اإلعداد .  2

 بيان اإللتزام : 2. 1

تم إعداد هذه القوائم املالية وفقا  للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير 

 واإلصدارات األخرى املعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .  

 أساس القياس : 2. 2

ريخية فيما عدا قياس القيمة العادلة أو القيمة اإلكتوارية كما هو تم إعداد القوائم املالية بموجب مبدأ التكلفة التا

 موضح بالقوائم املالية .

 العملة الوظيفية وعملة العرض : 2. 3

تم عرض القوائم املالية للشركة بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة وتم تقريب جميع 

 معلومات ربحية السهم .األرقام ألقرب ريال سعودي بإستثناء 
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  األحكام والتقديرات واإلفتراضات املحاسبية الهامة : .  3
يتطلب إعداد القوائم املالية املعدة حسب املعايير الدولية للتقرير املالي للشركة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات 

إليرادات واملصروفات األصول واإللتزامات املصرح عنها واإلفصاح عن اإللتزامات املحتملة وافتراضات تؤثر على مبالغ ا
كما في تاريخ التقرير املالي . إال أن عدم التأكد بشأن هذه اإلفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب 

 ستتأثر في الفترات املستقبلية .تعديال ت جوهرية على القيمة الدفترية لألصول أو اإللتزامات التي 
تستند هذه التقديرات واإلفتراضات الى الخبرة وعوامل أخرى مختلطة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف املوجودة 
وتستخدم للحكم على القيم الدفترية لألصول واإللتزامات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى تتم مراجعة 

ألساسية بشكل متواصل . يتم تسجيل مراجعة التقديرات املحاسبية في الفترة التي يتم فيها التقديرات واالفتراضات ا
مراجعة التقديرات أو فترة املراجعة والفترات املستقبلية إذا كانت التقديرات املتغيرة تؤثر على الفترات الحالية 

 واملستقبلية .
 امة التي لها تأثير جوهري على القوائم املالية للشركة كاآلتي :تم بيان األحكام والتقديرات واإلفتراضات املحاسبية اله

 
 األحكام

 استيفاء التزامات األداء .
يجب على الشركة تقييم كل عقد من عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا تم إستيفاء التزامات األداء على مدى الوقت أو 

رادات . قامت الشركة بتقييم ذلك بناء على إتفاقيات البيع في وقت محدد من أجل تحديد الطريقة املالئمة إلدراج اإلي 
والشراء التي أبرمتها مع العمالء وأحكام األنظمة والقوانيين ذات الصلة . وفي حال العقود التي يتم توقيعها لتقديم 

ملفعول موجودات عقارية للعمالء ال تقوم الشركة بإيجاد أصل ذي إستخدام بديل للشركة وعادة يكون حق نافذ ا
لسداد اإلنجاز الذي تم اكتماله حتى تاريخه . في مثل هذه الظروف ، تدرج الشركة اإليرادات على مدار الوقت . وعندما 

 ال يكون الحال كذلك يتم إدراج اإليرادات في وقت محدد .
 

م إدراج اإليرادات على اختارت الشركة تطبيق طريقة املدخالت في توزيع سعر املعاملة بالنسبة إللتزام األداء حيث يت 
مدى الوقت . تعتبر الشركة إن استخدام طريقة املدخالت والتي تتطلب إدراج اإليرادات إستنادا  على جهود الشركة 
إلستفياء التزام األداء توفر أفضل مرجع لإليرادات املكتسبة فعال  . وفي سياق تطبيق طريقة املدخالت تقوم الشركة 

 شاريع من أجل تحديد مبلغ اإليرادات التي يجب إدراجها .بتقدير تكاليف إكمال امل 
 

 تصنيف العقارات اإلستثمارية .
( "العقارات 40تقوم الشركة بتحديد ما إذا كان العقار مؤهال كعقار إستثماري بموجب معيار املحاسبة الدولي رقم )

ن العقار يحقق تدفقات نقدية كبيرة ومستقلة اإلستثمارية" عند عمل مثل هذا الحكم ، تأخذ الشركة باإلعتبار ما اذا كا
 عن األصول األخرى التي تحتفظ بها الشركة .

وحصتها في املشاريع العقارية حيث تكون مسؤولة فقط عن اإلشراف على أعمال   قررت الشركة أن العقارات اإلستثمارية
 التطوير العقاري  تعتبر عقارات إستثمارية حيث أنها غير مسؤولية عن بيع الوحدات السكنية املطورة.

   
 التقديرات واإلفتراضات .

 برامج املنافع املحددة :
يمة الحالية لإللتزام بإستخدام تقييمات اكتوارية . يتضمن التقييم يتم تحديد تكلفة برامج املنافع املحددة والق

االكتواري وضع العديد من اإلفتراضات املتنوعة التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في املستقبل وهذا يتضمن 
يدات تحديد معدالت الخصم وزيادة الرواتب في املستقبل ومعدات الوفيات ومعدل حركة التوظيف ونتيجة التعق

الخاصة بعملية التقييم وطبيعته الطويلة األجل ، فإن التزام املنافع املحددة يمتاز بحساسية عالية تجاه التغيرات في 
هذ االفتراضات ويتم فحص جميع االفتراضات في تاريخ التقرير املالي . ان معايير القياس االكثر عرضة للتغيير هي معدل 

تب عند تحديد معدالت الخصم املالئم ، تعتمد اإلدارة على العائد السوقي على سندات الخصم والزيادة املستقبلية للروا
الشركات العالية الجودة . تعتمد زيادات الرواتب املستقبلية على معدالت التضخم املستقبلية واألقدمية والترقية 

والخاصة بالدول املحددة . قد  والعرض والطلب في سوق التوظيف يستند معدل الوفيات الى جداول الوفيات املتاحة
تتغير استقراءات جداول الوفيات على فترات إستجابة للتغيرات السكانية توجد تفاصيل أكثر حول التزامات منافع 

 ( .22املوظفين في اإليضاح )
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 إنخفاض قيمة الذمم املدينة التجارية وأصول العقود :
يتم تقييم الذمم املدينة التجارية وأصول العقود والتي تعتبر ذات تأثير هام من ضمن مجموعة واحدة ومتشابهة في 
صفات مخاطر اإلئتمان إلنخفاض القيمة . الذمم املدينة التجارية وأصول العقود والتي يتم تقييمها بشكل منفرد 

 لإلنخفاض بالقيمة . 
اإلئتمان التي تمثل حالة التأخر في السداد وأي عوامل خسارة تدل على اإللتزام تقوم الشركة بتقييم صفات مخاطر 

لدفع جميع املبالغ املتفقة كما في الشروط التعاقدية يتم تقدير املبالغ القابلة للتحصيل للذمم املدينة التجارية وأصول 
 العقود عندما تصبح احتمالية تحصيل كامل املبالغ غير مرجحة .

نموذج خسارة اإلئتمان املتوقعة لتقدير اإلنخفاض في قيمة الذمم املدينة التجارية وأصول العقود  تتبع الشركة
 واألصول املالية األخرى .

 
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملعدات والعقارات اإلستثمارية :

ية لحساب اإلستهالك. يتم تحديد تحدد الشركة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات واملعدات والعقارات اإلستثمار 
هذا التقدير بعد األخذ في اإلعتبار املدة املتوقع فيها إستخدام األصل والتلف الطبيعي . تقوم اإلدارة بفحص االعمار 
اإلنتاجية التقديرية وطريقة اإلستهالك دوريا  للتأكد من توافق طريقة ومدة اإلستهالك مع النموذج املتوقع للمنافع 

 ية من هذه األصول .اإلقتصاد
 

 تكلفة تنفيذ املشاريع :
تقوم الشركة بتقدير تكلفة إكمال املشاريع لتحديد التكلفة املرتبطة باإليرادات التي يتم إدراجها وتتضمن هذه 
ء التقديرات من بين أمور أخرى تكاليف اإلنشاء واملطالبات املتنوعة وتكلفة الوفاء بالتزامات تعاقدية أخرى تجاه العمال

. يتم فحص هذه التقديرات بصفة منتظمة قد تؤثر أي تغيرات الحقة في التكاليف التقديرية لإلكتمال على نتائج 
 الفترات الالحقة . 

 السياسات املحاسبية الهامة : .  4
 

ملطبقة في السياسات املحاسبية التي طبقتها الشركة في إعداد هذه القوائم املالية تتوافق مع السياسات املحاسبية ا 1/ 4
 . 2018ديسمبر  31إعداد القوائم املالية للسنة املنتهية في 

 2019يناير  1املعايير ، التفسيرات ، والتعديالت للمعايير املعلنة )املتطلبات القادمة( والتي ستكون سارية للفترة من  2/ 4
 وبعد ذلك والتي لم يتم اعتمادها مبكرًا من قبل الشركة .

 د لها متطلبات قادمة ذات عالقة بالقوائم املالية للشركة :ماعدا التالي ال يوج 
 عقود اإليجار 16املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  عنوان املعيار

  
وسوف ينتج عنه اإلعتراف بجميع  2016في يناير  16صدر املعيار الدولي للتقارير املالية رقم طبيعة التغيير 

اإليجارات بقائمة املركز املالي ، ألنه تم إستبعاد الفصل بين عقود اإليجار التشغيلي والتمويلي .  
وبات املالية وبموجب املعيار الجديد ، يتم إثبات املوجودات )حق إستخدام البند املستأجر( واملطل

 بدفع اإليجارات . ويستثنى فقط من ذلك عقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة .
 لن تطرأ تغيرات هامة على التطبيقات املحاسبية للمؤجرين. 
  

 16تقوم الشركة بتقييم أثر املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  التأثير 
  

 تاريخ التطبيق من   
 قبل الشركة

. وفي هذه املرحلة ، ال تعتزم  2019يناير  1ويعتبر املعيار إلزاميا للسنوات املالية التي تبدأ في أو بعد 
الشركة تطبيق املعيار قبل تاريخ سريانه . وتعتزم الشركة تطبيق نهج التحول املبسط ولن تقوم  

 التي تم فيها التطبيق األول .  بتعديل املبالغ املقارنة للسنة السابقة
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( الصادر عن لجنة تفسيرات املعايير الدولية "معامالت العملة األجنبية 22التفسير رقم ) عنوان التفسير
 ومبلغ السلف"

  
( أسعار الصرف املستخدمة في املعامالت التي تتضمن دفعات  22يتناول التفسير الدولي رقم ) طبيعة التفسير 

 مقدمة سواء كانت مدفوعة أو مستلمة وتتم بعمالت أجنبية 
  

( ليس له تأثير جوهري على املحاسبة املالية 22إن تفسير لجنة تفسيرات املعايير الدولية رقم ) التأثير
 للشركة .املذكورة 

  

تاريخ التطبيق من 
 قبل الشركة

تنوي الشركة إستخدام  2018يناير  1ويعتبر املعيار إلزاميا للسنوات املالية التي تبدأ في أو بعد 
 م.2018يناير  1التفسير اعتبارا من 

 
ري على القوائم املالية ال توجد أي معايير أخرى لم تكن سارية املفعول بعد والتي من املتوقع أن يكون لها تأثير جوه 

 للشركة .
 العمالت األجنبية  4-3

 أ (  العملة الوظيفية وعملة العرض 

البنود املدرجة بالقوائم املالية للشركة تقاس بعملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل بها الشركة )العملة   ان  

 الوظيفية( تظهر بنود القوائم املالية بالريال السعودي وهو العمل الوظيفية وعملة العرض للشركة .

 معامالت وأرصدة  ب(  

عودي بإستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك املعامالت . يتم إثبات يتم تحويل املعامالت الى الريال الس  

أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك املعامالت وكذلك الناتجة عن تحويل املوجودات واملطلوبات 

دة كما في نهاية النقدية التي تتم بالعملة األجنبية بخالف الريال السعودي بإستخدام أسعار صرف العمالت السائ 

 السنة ضمن قائمة الربح أو الخسارة.

يتم تحويل البنود غير النقدية التي تقاس من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية بإستخدام أسعار الصرف   

  السائدة في تاريخ إجراء املعامالت .

 نقد وأرصدة لدى البنوك : 4/ 4

كون نقد وأرصدة لدى البنوك من نقد في الصندوق ونقد لدى البنوك ، ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يت

 وودائع تاريخ استحقاقها األصلي ثالثة أشهر أو أقل " إن وجدت " والخاضعة ملخاطر ضئيلة في التغيرات في القيمة .
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 الذمم املدينة التجارية والذمم املدينة األخرى :  5/ 4

تعتبر الذمم املدينة التجارية والذمم املدينة األخرى من األصول املالية الغير مشتقة التي لها مدفوعات ثابتة أو يمكن تحديدها . 
مبدأيا يتم تسجيل الذمم املدينة التجارية بمقدار املقابل غير املشروط اال إذا تضمنت على مكونات مالية ذات تأثير هام ، عندما 

لقيمة العادلة . تحتفظ الشركة بالذمم املدينة التجارية بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولذلك يتم يتم تسجيلهم با
قياسها الحقا  بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية . يتم تخفيض القيمة املسجلة للذمم املدينة من خالل إستخدام  

 في قائمة الدخل الشامل .مخصص، ويتم تسجيل اإلنخفاض في القيمة 
الذمم املدينة الناتجة من تقديم خدمات إدارة املشروع والذمم املدينة األخرى املشابهة تخضع لنموذج الخسارة اإلئتمانية 

 ( لحساب الخسارة اإلئتمانية املتوقعة والتي 9املتوقعة . تطبق الشركة الطريقة املبسطة في املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )
 تستخدم مخصص الخسارة املتوقعة على مدى عمر الذمم املدينة .

يتم شطب هذه الذمم املدينة عندما ال يكون هناك توقع معقول لتحصيلها واملؤشرات على أنه ال يوجد توقع معقول لتحصيل 
درة على القيام بدفعات  الذمم املدينة ، من خالل األخرين ، تتضمن عدم مقدرة املدين لوضع خطة سداد للشركة ، وعدم املق

يوم خسائر اإلنخفاض لهذه الذمم املدينة يتم عرضها في بند صافي إنخفاض القيمة ضمن  120تعاقدية لفترة  تأخير أكثر من 
 الربح التشغيلي. التحصيالت في الفترة الالحقة والتي تتعلق بمبالغ تم خصمها يتم تسويتها بذات البند.

 عقارات إستثمارية : 4/6
تشتمل العقارات اإلستثمارية على املمتلكات املحتفظ بها بغرض تحقيق أرتفاع في قيمتها أو لتحقيق عائد إيجار أو كليهما ، ويتم 
إدراجها بالتكلفة ناقصا  اإلستهالك املتراكم وخسائر الهبوط املتراكمة في القيمة ، إن وجدت ، وتشمل اإلستثمارات العقارية أيضا  

يتم إنشاؤها أو تطويرها بغرض استخدامها في املستقبل كإستثمارات عقارية . إضافة لذلك ، تصنف األرض ، إن املمتلكات التي 
وجدت ، املتحفظ بها إلستخدام غير محدد كاستثمارات عقارية وال يتم استهالكها . عند بدء تطوير املمتلكات اإلستثمارية ، يتم 

ى استكمال عملية التطوير ، ويتم عندئذ تحويلها إلى الفئة ذات العالقة  تصنيفها تحت بند "موجودات تحت اإلنشاء" حت
واستهالكها بإستخدام طريقة القسط الثابتة بمعدالت يتم احتسابها بحيث تخفض تكلفة املوجودات إلى قيمتها املتبقية التقديرية 

 سنة . 25سنوات إلى  4على مدى أعمارها اإلنتاجية التي تمتد بين 
 ات في شركات زميلة :استثمار  4/7

الشركات الزميلة هي تلك التي يكون للشركة سيطرة على السياسات املالية والتشغيلية بها . يفترض أن يكون للشركة سيطرة 
 من رأس مال الشركة املستثمر بها. %50إلى  %20عندما تمتلك الشركة حصة في املنشأة األخرى تزيد عن 

ية ، يتم اإلعتراف مبدئيا  باإلستثمارات في الشركات الزميلة في قائمة املركز املالي بالتكلفة ويتم وفقا  للمحاسبة بطريقة حقوق امللك
تعديلها الحقا  بعد اإلقتناء بالتغيرات في حصة الشركة من االرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر وفي صافي أصول الشركة 

الفردية . يتم إدراج نتائج وأصول وإلتزامات هذه القوائم املالية بإستخدام الزميلة  ناقصا  أي انخفاض في قيمة اإلستثمارات 
طريقة حقوق امللكية بإستثناء تلك املصنفة كمحتفظ بها للبيع ويتم اإلعتراف بخسائر الشركات الزميلة التي تزيد عن حصص 

دت التزامات تعاقدية أو إستداللية أو دفعات الشركات في تلك الشركات الزميلة فقط إلى الحد الذي تكون فيها املجموعة قد تكب
 بالنيابة عن الشركة الزميلة.

عندما تتعامل شركة املجموعة مع شركة زميلة يتم إستبعاد األرباح والخسائر إلى حصة الشركة الزميلة ذات الصلة قد  توفر  
 الخسائر دليال  على انخفاض قيمة األصل املحول . 

حقوق امللكية للشركات املستثمر فيها تم تغييرها لتتوافق مع السياسات التي تم تبينها من قبل  السياسات املحاسبية في محاسبة
 . 4/9الشركة. القيمة الحالية لشركات املستثمر بها يتم قياس اإلنخفاض في القيمة كما في السياسة املوضحة في إيضاح 
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 شركة سمو العقارية
 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 ة السعوديةاململكة العربي
 2019يونيو  30إيضـاحات حول القوائم املالية للفترة املنتهية في 

 ________________________________________________________________ 
 ممتلكات ومعدات : 8/ 4

املتراكم وأي خسارة انخفاض في القيمة . تتضمن التكلفة جميع  تدرج املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصا  اإلستهالك
املصاريف املتعلقه بها مباشرة والتي تم تكبدها إلحضار املمتلكات واملعدات إلى موقعها الحالي ، التكاليف بالفترة الالحقة 

ا تكون املنفعة تكون من ضمن القيمة الحالية لألصل أو يتم تسجيلها كأصل منفصل كما يجب ، وذلك فقط عندم
املستقبلية لألصل ستعود على الشركة ويمكن قياس تكلفة األصل . القيمة الحالية ألي عنصر يتم محاسبته كأصل 
منفصل يتم إستبعاده عندما يتم استبداله . مصاريف الصيانة واإلصالح يتم تحميلها على الربح والخسارة بتاريخ قائمة 

 املركز املالي بفترة حدوثهم . 
احتساب اإلستهالك على التكلفة ناقصا  القيمة التقديرية املتبقية لألصول بإستثناء األراض ي على مدى حياتها  يتم

 العملية املقدرة بإستخدام طريقة القسط الثابت وفقا  للمعدالت التالية : 
 %33.33             معدات مكتبية % 33-%10 تحسينات على مباني مستأجرة

 %20سيارات                     %25     أثاث ومفروشات
القيمة املتبقية لألصل والعمر اإلنتاجي تتم مراجعتهم ، وتقديمهم إذا كان مناسبُا عند توفر مؤشر على وجود تغيرات  

 جوهرية منذ آخر تقرير مالي .
ع والقيمة الدفترية لألصل يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد األصل على أنه الفرق بين متحصالت البي 

 ويتم اإلعتراف بها في قائمة األرباح املبقاة.
 اإلنخفاض في قيمة األصول الغير مالية : 9/ 4

يتم مراجعة األصول غير املالية فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة اإلنخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات 
ترية قد ال تكون قابلة لإلسترداد . ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة من خالل في الظروف تشير إلى أن القيمة الدف

ايجاد الفرق بين القيمة الدفترية لألصل  والقابلة لإلسترداد . ان القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة العادلة لألصل 
ييم االنخفاض يتم تجميع األصول إلى أدنى بعد خصم تكاليف البيع والقيمة املتبقية لإلستخدام أيهما أعلى لغرض تق

مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة ) وحدة توليد النقد( قابل للتحديد . يتم مراجعة األصول غير املالية 
 تلك التي تعرضت لإلنخفاض في قيمتها وذلك الحتمالية عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي .

 دائنة والذمم الدائنة األخرى :الذمم ال 10/ 4
إن الذمم الدائنة هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في سياق العمل 
اإلعتيادي من املوردين . يتم تصنيف الذمم الدائنة كالتزامات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل 

فا لذلك يتم عرضها كالتزامات غير متداولة . يتم إثبات الذمم الدائنة التجارية مبدئيا  بالقيمة سنة واحدة أو أقل وخال 
 العادلة وتقاس الحقا  بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 القروض:       11/ 4
بالقروض مبدئيا  بالقيمة العادلة بعد حسم تكاليف املعاملة املتكبدة ، وبعد االعتراف املبدئي ، تقاس  يتم اإلعتراف

هذه القروض طويلة األجل بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية . يتم االعتراف بأي فروقات بين 
في الربح أو الخسارة على مدى فترة القروض بإستخدام  املتحصالت ) بعد حسم تكاليف املعاملة ( ومبلغ اإلسترداد

 طريقة الفائدة الفعلية .
تحذف القروض من قائمة املركز املالي عند الوفاء باإللتزام املحدد في العقد أو إلغائه أو انقضائه . ويتم االعتراف بالفرق 

رف آخر واملقابل املدفوع ، بما في ذلك األصول غير بين القيمة الدفترية لإللتزام املالي الذي تم إنهاؤه أو تحويله إلى ط
 النقدية املحولة أو اإللتزامات املقدرة ، في قائمة الربح أو الخسارة كدخل آخر أو تكاليف تمويل .
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية

 اململكة العربية السعودية
 2019يونيو  30في إيضـاحات حول القوائم املالية للفترة املنتهية 

 ________________________________________________________________ 
 األدوات املالية املشتقة: 12/ 4

مشتقات الشركة ال تتوافق مع نطاق املقاييس املحاسبية لذلك تتم محاسبتها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة .

 الـــزكـــاة : 13/ 4
نين الهيئة العامة للزكاة والدخل ، تخضع الشركة للزكاة لوجود املساهمين السعوديين . يتم تحميل بناء على قوا

مخصص الزكاة بقائمة الدخل الشامل . وأية مبالغ  إضافية مستحقة "إن وجدت" عند تقديم اإلقرار  الزكوي تتم 
 محاسبتها عندما يتم تحديد قيمتها .
همين السعوديين و/ أو صافي الدخل بإستخدام قوانين الهيئة العامة للزكاة والدخل يتم احتساب الزكاة على حصة املسا

 . الزكاة املسجلة بهذه القوائم املالية بناء على أفضل تقدير ملتوسط الشركة السنوي املتوقع للسنة املالية .
 التزامات منافع املوظفين طويلة األجل: 14/ 4

منافع املوظفين طويلة األجل في مكافـأة نهاية الخدمة للموظفين ووفقا  ألحكام نظام العمل والعمال في  تتمثل إلتزامات
اململكة العربية السعودية . تستحق هذه املكافأة باإلستناد إلى أجر املوظف النهائي ومدة الخدمة كما هو منصوص عليها 

 بالقوانين باململكة العربية السعودية .
صافي التزام الشركة فيما يتعلق ببرامج املنافع املحددة بواسطة تقدير مبلغ املنافع املستقبلية التي اكتسبها يتم احتساب  

املوظف في الفترات الحالية والسابقة وخصم ذلك املبلغ . يتم احتساب التزامات املنافع املحددة سنويا  من قبل خبير 
 قعة.أكتواري مؤهل بواسطة طريقة وحدة االئتمان املتو 

يتم تحديد القيمة الحالية إللتزام املنافع املحددة ملكافأة نهاية الخدمة عن طريق خصم التدفقات النقدية املستقبلية 
التقديرية بإستخدام أسعار الفائدة لسندات الشركات عالية الجودة املقومة بالعملة التي ستدفع بها املنافع والتي لها 

 القة .  شروط تقارب شروط اإللتزام ذي الع
يتم احتساب تكلفة الفائدة عن طريق تطبيق معدل الخصم على رصيد التزام املنافع املحددة . ويتم إدراج هذه التكلفة 

 ضمن مصروف منافع املوظفين في قائمة الربح أو الخسارة.
راضات اإلكتوارية في الفترة يتم اإلعتراف بإعادة قياس األرباح والخسائر التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في اإلفت

التي تحدث فيها ، مباشرة في الدخل الشامل اآلخر . ويتم تحويلها إلى األرباح املبقاة في قائمة التغيرات في حقوق امللكية 
 في الفترة التي تحدث فيها.

ة أو أي تقليص بها على الفور يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية إللتزام املنافع املحددة الناتجة من تعديالت الخط
 في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة كتكاليف خدمة سابقة .

 املخصصات : 15/ 4
عن حدث سابق من املحتمل أن يتطلب  تدرج املخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام ) قانوني أو ضمني( ناش ىء

 .مصادر تدفقات نقدية لتسوية اإللتزامات واملبلغ يمكن أن يتم تقديره . ال يتم تسجيل املخصصات للمخاطر التشغيلية
يتم قياس املخصصات بالقيمة الحالية من قبل اإلدارة بأفصل تقدير للمصروف املطلوب لتسوية اإللتزامات الحالية 

فترة التقرير أن معدل الخصم املستخدم  لتحديد القيمة الحالية هي نسبة ما قبل الضريبة والتي تكفي كما في نهاية 
لتقييم السوق الحالي للعملة واملخاطر املعدة لإللتزام الزيادة في املخصصات بسبب مرور الوقت يتم احتسابها 

 كمصاريف فائدة .
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية 

 ملكة العربية السعودية امل
 2019يونيو  30إيضـاحات حول القوائم املالية للفترة املنتهية في 

 ________________________________________________________________ 
 رأس املال : 16/ 4

جديدة في حقوق األسهم العادية تصنف كحقوق ملكية . تظهر التكاليف اإلضافية واملتعلقة مباشرة بإصدار حصص 
 امللكية كخصومات، بعد حسم الضريبة من املتحصالت.

 توزيعات األرباح : 17/ 4
يتم عمل مخصص ألي مبلغ توزيعات أرباح معلنة ، والتي يتم اعتمادها وليس بتقدير الشركة ، أو في نهاية فترة التقرير 

 ولكن يتم توزيعها في نهاية فترة التقرير .
 العقود مع العمالء فيما يتعلق ببيع العقارات :اإليرادات من      18/ 4

تقوم الشركة بإدراج اإليرادات من العقود مع العمالء إستنادا  إلى نموذج من خمس خطوات مبين في املعيار الدولي 
 ( . 15للتقارير املالية رقم )

عنه حقوق والتزامات الزامية ويوضح تحديد العقد مع العميل : العقد هو اتفاق بين طرفين او أكثر ينتج     (  :1الخطوة )
 املعايير التي يجب استيفاؤها لكل عقد .

تحديد إلتزامات األداء في العقد : التزام األداء هو وعد للعميل حسب العقد من أجل نقل بضائع أو   (  :2الخطوة )
 تقديم خدمات للعميل .

املتوقع من الشركة مقابل تناقل البضائع أو الخدمات تحديد سعر املعاملة : سعر املعاملة هو الثمن   (  :3الخطوة )
 املتفق عليها مع العميل ، بإستثناء املبالغ املحصلة نيابة عن أطراف ثالثة .

األداء في العقد : بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء،   توزيع سعر املعاملة على إلتزامات   (  :4الخطوة )
تقوم الشركة بتوزيع سعر املعاملة على كل التزام أداء بمقدار مبلغ مقدر للثمن املتوقع تحصيله من 

 البضائع أو الخدمات لقاء تأديه التزام األداء .
 حينما ( تستوفي املنشأة التزام األداء. إدراج اإليرادات عند ) أو  (  :5الخطوة )          

 تستوفي الشركة التزام األداء وتقوم بإدراج اإليرادات على مدى مدة العقود إذا ما حققت أي من املتطلبات التالية :
 حصول العميل على املنافع الناتجة عن أداء الشركة وإستهالك تلك املنافع في ذات الوقت أو (1
 ء أو تحسين أصل واقع تحت سيطرة العميل وقت التحسين اإلنشاء أو .أداء الشركة يؤدي إلى إنشا (2
أداء الشركة لإللتزام ال يكون أصال  إلستخدامات أخرى للشركة ، كما يكون للشركة الحق في تحصيل املبلغ  (3

 لألداء املكتمل حتى تاريخه واجب النفاذ.
األداء التي ال يتحقق فيها أحد الشروط أعاله ، فإنه فيتم إدراج اإليرادات في الوقت الذي يتم  بالنسبة إللتزامات

 فيه أستيفاء التزام األداء .
 إيرادات عقود : أ .    

يتم إثبات إيرادات العقود بإستخدام طريقة نسبة اإلنجاز والتي تقاس بنسبة التكلفة الفعلية املتكبدة حتى 
ي التكلفة التقديرية لكل عقد . عندما يكون العقد في مرحلته األولى وال يمكن تقدير نتائجه بشكل تاريخه إلى إجمال

يعتمد عليه ، يتم إثبات اإليرادات الى حد التكاليف املتكبدة التي تكون قابل لإلسترداد . تتضمن تكاليف العقود 
شرة املتعلقة بالعقود . يتم إثبات التغيرات في كافة تكاليف املواد والعمالة املباشرة وتلك التكاليف غير املبا

تقديرات التكلفة والخسائر على العقد غير املنجز في الفترة التي تحدد فيها . يتم إدراج التكاليف واإليرادات املقدرة 
الفواتير التي تزيد عن املبالغ التي صدرت بها فواتير لعقود غير منجزة كموجودات متداولة كما يتم إثبات الزيادة في  

الصادرة عن التكاليف املتكبدة واإليرادات املقدرة ، إن وجدت ، ضمن املطلوبات املتداولة كأعمال عقود تحت 
 التنفيذ.
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 ________________________________________________________________ 
 

 ب. إيرادات خدمات إدارة املشاريع العقارية :
يتم اإلعتراف باإليرادات من خدمات إدارة املشاريع العقارية في الفترة املحاسبية التي يتم فيها تقديم الخدمات . اإليرادات 

 كتمال للمشروع العقاري .بشكل أساس ي تعتمد على مرحلة اإل
 

 ج. إيرادات بيع حصص في املشاريع العقارية :
باإليرادات من بيع حصص الشركة في املشاريع العقارية بشكل يتناسب مع زيادة الوحدات املطورة في  يتم اإلعتراف

 املشاريع العقارية .
 

 تكاليف اإلقتراض : 19/ 4
تكاليف اإلقتراض العامة واملحددة املتعلقة بشكل مباشر باإلقتناء واإلنشاء أو اإلنتاج لألصل املؤهل تتم رسملتها خالل 

زمنية واملحددة التي تتطلب أن يكون األصل جاهز لإلستخدام أو البيع لألصول املؤهلة وهي األصول التي تحتاج الفترة ال
إلى فترة زمنية محددة لتكون جاهزة لإلستخدام أو اإلستغالل في التأجير . دخل اإلستثمار املكتسب من اإلستثمار املؤقت 

ول املؤهلة تكون مطروحة من تكلفة اإلقتراض التي يمكن رسملتها . من القروض املحددة والتي ينتظر صرفها على األص
 يتم إدراج جميع تكاليف اإلقتراض األخرى كمصاريف في الفترة التي تحدث فيها .

  

 املقاصة : 20/ 4
ر الحقوق يتم إجراء مقاصة بين األصول املالية واإللتزامات وإظهار املبلغ الصافي في قائمة املركز املالي فقط عندما تتوف

القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس املقاصة أو يكون تحقق األصول وتسوية اإللتزامات في نفس 
الوقت . أو يتم إثبات األصول وتسوية اإللتزام بنفس الوقت . اإليرادات واملصاريف ال يتم تسويتها في قائمة الربح أو 

 إذا كان مطلب أو مسموح من أي معيار أو تفسير محاسبي. الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر اال
  

 عقود اإليجار : 21/ 4
يتم اإلعتراف بدفعات اإليجارات التشغيلية كمصروف على أساس طريقة القسط الثابت بناءا  على فترة التأجير املتعلقة 

 م. 2018ديسمبر  31بها ولم يكن هناك أي التزامات إيجارية ذات تأثير هام كما في 
 

 معلومات القطاعات : 22/ 4
القطاع هو مكون من الشركة يمكن تمييزه بتقديم املنتجات والخدمات ) قطاع أعمال( ، والخاضع للمنافع واملخاطر 
والذي يغطي عن القطاعات األخرى . ألسباب إدارية ، تم تقسيم إلشركة إلى وحدات أعمال حسب املنتجات والخدمات. 

إلفصاح عنها بتقارير داخلية محددة للرئيس التشغيلي وصاحب القرار. الرئيس التشغيلي القطاعات التشغيلية يتم ا
وصاحب القرار هو املسؤول عن تجميع املصادر وتحسين األداء لقطاعات التشغيل . الرئيس التنفيذي هو الذي يعمل 

كان من املمكن حدوث أي تعامالت  بالقرارات اإلستراتيجية . أن التعامالت بين القطاعات ال تتحقق خالل السنة . إن
ويتم تحويل األسعار بين قطاعات األعمال بناء على التنافس الحر بأسلوب مشابه للتعامالت مع األطراف الخارجية . 
الدخل القطاعي واملصاريف والنتائج تتضمن التحويالت بين القطاعات والتي سوف يتم حذفها على مستوى القوائم 

 املالية للشركة .
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 نقد وأرصدة لدى البنوك  : 5

 يتلخص هذا البند فيما يلي :
  2019يونيو 30  2018ديسمبر  31  
  ريال سعودي  ريال سعودي  

 نقد بالصندوق  48.402  ---  
 نقد لدى البنوك 186.984  515.868  
 نقد مقيد لدى البنك 7.678.345  7.678.345  

 املجموع ـ قائمة "أ" 7.913.731  8.194.213  
 5/1رصيد مقيد في حساب ضمان ــ   ( 7.678.345)  ( 7.678.345)  

 النقد والنقد املعادل ــ  قائمة "د" 235.386  515.868  

 
حساب مقيد لحساب مشروع وافي )تالل مكه( عبارة عن تطوير أراض ي تحت إشراف وزارة األسكان وال يمكن التصرف باملبلغ      1/ 5

 املقيد إلى حين بيع األراض ي ونقل امللكية ملشترين تلك األراض ي .
 
 أصول مالية أخرى بالتكلفة املطفأة : . 6

 يتلخص هذا البند فيما يلي :
  2019يونيو 30  2017ديسمبر  31  
  ريال سعودي  ريال سعودي  

 6/1ضمان مقابل خطابات ضمان ـ ايضاح   4.800.000  4.800.000  

 ذمم مدينة أخرى   244.494  29.002  

 املجمــوع ــ  قائمة" أ " 5.044.494  4.829.002  
 

 .27الشركة ـ  إيضاح يمثل تأمين محتجز من البنك مقابل ضمانات من    6/1
 

 أصول متداولة أخرى  : . 7

 يتلخص هذا البند فيما يلي :
  2019يونيو  30  2018ديسمبر  31  
  ريال سعودي  ريال سعودي  

 دفعات مقدما  ملقاولين   11.696.250  14.310.375  

 مصاريف مدفوعة مقدما   261.887  346.849  

 املجمــوع ــ  قائمة" أ "  11.958.137  14.657.224  
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 عقارات إستثمارية : . 8

  2019يونيو  30  2018ديسمبر  31  
  ريال سعودي  ريال سعودي  

 ( 8/1أراض ي ـ إيضاح ) 76.251.492  76.251.492  

 املجمــوع ــ  قائمة" أ "  76.251.492  76.251.492  

سنويا  ، في نهاية كل فترة تقرير مالي ، يتم   تحصل الشركة على تقييم من قبل مقيم مستقل للعقارات اإلستثمارية  1/ 8
ديسمبر   31تحديث القيمة العادلة لكل عقار على حده من قبل اإلدارة بأخذ آخر تقييم مستقل بالحسبان كما في  

،  2ريال سعودي بإستخدام قياس القيمة العادلة باملستوى    81.765.422، أراض ي الشركة قيمت بمبلغ    2018
ل مكتب دوحة النماء للتقييم العقاري بموجب ترخيص إدارة املهن اإلستشارية رقم ) وتم التقييم من قب

 هـ. 25/4/1438( بتاريخ  1210000930
كما في تاريخ قائمة املركز املالي األراض ي مرهونة لصالح بنك محلي كضمان وهي مسجلة باسم شركة تابعة لهذا     

 . 14البنك املحلي كما في إيضاح 
 

 مارات في مشاريع عقارية :.    إستث 9
  2019يونيو  30  2018ديسمبر  31  
  ريال سعودي  ريال سعودي  

 ( 1/ 9حصة اإلستثمار باملشاريع العقارية )إيضاح  252.835.336  225.000.000  
 املجمــوع ــ  قائمة" أ " 252.835.336  225.000.000  

بالتكلفة وتمثل حصص الشركة في مشروع أعالي مكة ونظرا  لطبيعتها تستطيع الشركة أن  تظهر هذه اإلستثمارات 1/ 9
 تسترد اإلستثمارات في مشاريع عقارية من خالل البيع فقط ، لذلك ال يتم احتساب أي إستهالك. 

كل فترة تقرير  تحصل الشركة على تقييم من قبل مقيم مستقل لإلستثمارات في مشاريع عقارية سنويا  ، في نهاية 2/ 9
مالي ، يتم تحديث القيمة العادلة لكل إستثمار على حده من قبل اإلدارة بأخذ آخر تقييم مستقل بالحسبان كما 

ريال سعودي  270.000.000، وحصتها في استثمار في مشاريع عقارية قيمت بمبلغ  2018ديسمبر  31في 
يم من قبل مكتب دوحة النماء للتقييم العقاري بموجب ، وتم التقي  3بإستخدام قياس القيمة العادلة باملستوى  

 هـ. 25/4/1438( بتاريخ  1210000930ترخيص إدارة املهن اإلستشارية رقم              ) 
 استثمارات في شركات زميلة : . 10

 أ .    يتلخص هذا البند فيما يلي :

   2019يونيو  30  2018ديسمبر  31
   ريال سعودي  ريال سعودي

 رصيد أفتتاحي  228.222.680  223.269.476
 قائمة ب -حصة من الخسارة   ( 343.316)  ( 908.744)

 حصة من الدخل الشامل اآلخر  ---   5.861.948
 الرصيد النهائي ــ  قائمة" أ "  227.879.364  228.222.680

والتي تعمل بشكل رئيس ي في اململكة العربية من صافي أصول شركة الضاحية الغربية  %25تمتلك الشركة حصة  1/ 10

 السعودية.
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 ممتلكات ومعدات : .  11

تحسينات على   
 معدات مكتبية   أثاث ومفروشات  مباني مسـتأجرة 

 
 سيارات 

 
ـــوع   املجمـ

ــة  ـــ ــ ـــ  ريال سعودي   ريال سعودي   ريال سعودي   ريال سعودي   ريال سعودي  التكلفــ

 13.116.112  3.524.300  1.359.761  4.058.136  4.173.915 1/1/2019الرصيد في 

 (110.000)  (110.000)  ---  ---  --- إستبعادات   

 13.006.112  3.414.300  1.359.761  4.058.136  4.173.915 30/6/2019الرصيد في 

          يطرح: اإلستهالك املتراكم 

 11.330.301  3.200.785  1.221.940  4.037.928  2.869.648 1/1/2019الرصيد في 

 365.770  45.350  44.183  6.939  269.298 إستهالك السنة   

 (110.000)  (110.000)  ---  ---  --- املتعلق باإلستبعاد 

 11.586.071  3.136.135  1.266.123  4.044.867  3.138.946 30/6/2019الرصيد في 

         قائمة "أ" –صافي القيمة الدفترية 

 1.420.041  278.165  93.638  13.269  1.034.969 2019/ 6/ 30في 

 1.785.811  323.515  137.821  20.208  1.304.267 12/2018/ 31في 

 أصول العقود  : . 12

 يتلخص هذا البند فيما يلي :       
  2019يونيو  30  2018ديسمبر  31  
  ريال سعودي  ريال سعودي  
 " أ "  -أصول العقود  2.233.826  13.907.493  

  

 وأصول عقود بما يلي: -تتلخص الحركة على التزامات  .ب
   2019يونيو  30  2018ديسمبر  31

   ريال سعودي  ريال سعودي
 األعمال املنجزة واملنفذة للمشاريع  4.233.826  54.902.215

 املقبوض من املشروع    ( 2.000.000)  (40.994.722)
     

 قائمة " أ "ــ  صافي أصول عقود   2.233.826  13.907.493
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 ذمم دائنة تجارية ــ  إلتزامات أخرى : . 13

 يتلخص هذا البند فيما يلي :       
  2019يونيو  30  2018ديسمبر  31  
  ريال سعودي  ريال سعودي  

 ذمم تجارية ـ إلتزامات ملقاولي الباطن ــ  قائمة " أ " 7.900.788  10.469.282  
 ــ  قائمة "أ"  13/1التزامات غير مالية ـ إيضاح   57.359.506  43.196.718  

 

شهر من تاريخ قائمة   12بدفع األدوات الغير مالية بعد    طبقا  لإلتفاقية مع مقاولين الباطن تنوي الشركة تسوية اإللتزامات   13/1
والتي  %17.5لصالح املقاول من كل مستخلص أعمال بعد خصم ما نسبته  %30املركز املالي ، حيث يتم احتسابه بنسبة 

 تمثل أتعاب شركة سمو العقارية إلدارتها للمشروع.
 

 القـــروض: .14
 يتلخص هذا البند فيما يلي :  14/1       

  2019يونيو  30  2018ديسمبر  31  
  ريال سعودي  ريال سعودي  

 قرض ألجل  140.000.000  170.000.000  
 يطرح : الجزء املتداول ــ  قائمة " أ " 10.000.000  20.000.000  

 قائمة " أ " الجزء الغير متداول ــ   130.000.000  150.000.000  
 

. يتحمل القرض فوائد وفقا   يمثل هذا البند تسهيالت وقروض ممنوحة من بنك محلي يتم إستخدامها في عقارات إستثمارية
( على التوالي . هذه القروض مضمونة بضمان أراض ي الشركة وضمانات %3.5 – 3ملعدل سيبور مضافا  له هامش بنسبة )

، تستخدم الشركة عقود مبادلة نسبة الربح للتحوط مقابل مخاطر فائدة التدفق النقدي لهذا القرض   8/1شخصية ــ  إيضاح  
فائدة على أساس نسبة الفائدة املتغيرة وتدفع على أساس نسبة فائدة ثابتة على أساس مبلغ إسمي متفق وتحصل الشركة على  

 عليه مع البنك . 
يتضمن مبلغ تكلفة التمويل فوائد عقود مبادلة بالصافي نتيجة إنخفاض معدل سيبور للقروض املمنوحة   14/2

 .للشركة

 إلتزامات مالية أخرى بالتكلفة املطفأة: .15
  2019يونيو  30  2018ديسمبر  31  
  ريال سعودي  ريال سعودي  

 املستحق إلى أطراف ذات عالقة    10.617.426  12.786.716  
 ودائع مستردة من العمالء  281.795  349.833  
 15/1ذمم دائنة أخرى ـ إيضاح  9.813.577  7.502.694  

 املجمــوع ــ  قائمة" أ " 20.712.798  20.639.243  

 يتضمن املبلغ حجوزات حسن تنفيذ من املبلغ املستحق إلى مقاولي الباطن.   15/1
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 مستحقـــــات :.  16

 يتلخص هذا البند فيما يلي :       

  2019يونيو  30  2018ديسمبر  31  
  ريال سعودي  ريال سعودي   

 إجازات مستحقة   158.020  276.737  
 مستحقات أخرى    87.801  917.962  
 ضريبة القيمة املضافة 1.598.349  ---  

 املجمــوع  ــ  قائمة " أ " 1.844.170  1.194.699  

 رأس املال  : .17
 يمثل هذا البند فيما يلي :        

 

   عدد الحصص  املبــلــغ  النسبة
   ريال سعودي  ريال سعودي  %
 شركة سمو القابضة )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة (  24.500.000  245.000.000  % 98
1%  

2.500.000  250.000  
شركة بيسان التجارية واالستثمارات العقارية )شركة سعودية 

 ذات مسؤولية محدودة (  
 شركة سمو املجتمع )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(  250.000  2.500.000  1%

 املجمــوع  ــ  قائمة " أ "  25.000.000  250.000.000  % 100
 

 احتياطي نظامي : . 18
على األقل من صافي أرباحها السنوية،   %10تمشيا  مع نظام الشركات السعودي فإن على الشركة تجنيب احتياطي نظامي بنسبة  

 مال الشركة .من رأس  %30ويجوز للشركاء وقف هذا التجنيب متى بلغ رصيد هذا االحتياطي 
 إيرادات من العقود مع عمالء . 19

 2018يونيو 30  2019يونيو  30  يتلخص هذا البند فيما يلي :

 ريال سعودي  ريال سعودي  
 82.528.257  81.801.461  إيرادات مشاريع عقارية 

 37.007.675  13.475.345  إدارة مشاريع 

 119.535.932  95.276.806  املجمــوع  ــ  قائمة " ب "

 تكلفة اإليرادات من العقود مع العمالء : .20
 2018يونيو  30  2019يونيو  30  يتلخص هذا البند فيما يلي :

 ريال سعودي  ريال سعودي  
 78.803.803  50.987.150  تكلفة إيرادات مشاريع عقارية

 315.226  81.859  إدارة مشاريع 

 79.119.029  51.069.009  قائمة " ب "املجمــوع  ــ  
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 مصاريف اإلدارية والعمومية والبيعية  .21

 يتلخص هذا البند فيما يلي :  2019يونيو  30  2018يونيو  30
   ريال سعودي  ريال سعودي
 رواتب وأجور وملحقاتها   4.290.176  3.721.005

 ايجارات   152.240  152.240
 تأمين  123.864  189.520
 إستهالك    365.770  417.319
 مصاريف املنافع     299.106  198.748
 أتعاب قانونية ومهنية   462.534  150.510
 أخــرى   1.229.035  845.349

 املجمــوع  ــ  قائمة " ب "  6.922.725  5.674.691

 منافع املوظفين طويلة األجل : إلتزامات . 22

 الجداول التالية تلخص مخصص مكافأة نهاية الخدمة املسجل في قائمة الدخل الشامل وقائمة املركز املالي كما يلي :
   2018ديسمبر  31  2019يونيو  30 
   ريال سعودي   ريال سعودي 

      املبلغ املسجل بقائمة املركز املالي :
   2.035.296  2.364.764 القيمة الحالية إللتزام املنافع املحددة 

   2.035.296  2.364.764 صافي اإللتزام نهاية السنة  ــ  قائمة " أ"

 2018ديسمبر  31  2019يونيو  30 

 ريال سعودي  ريال سعودي 
    مصاريف املنافع )املسجل باألرباح والخسائر(

 454.402  258.723 تكلفة الخدمة الحالية 

 57.784  40.383 فائدة التكلفة لإللتزام باملنافع املحددة

 512.186  299.106 21مصاريف املنافع ـ إيضاح 

 2018ديسمبر  31  2019يونيو  30  

 ريال سعودي  ريال سعودي  الحركة على القيمة الحالية إللتزام املنافع املحددة
     

 1.605.100  2.035.296  القيمة الحالية إللتزام منافع املحددة

 454.402  258.723  تكلفة الخدمة الحالية 

 57.784  40.383  فائدة التكلفة لإللتزام في املنافع املحدد

 ( 81.990)  80.762  الخسارة/)الربح( اإلكتواري لخطة املنافع املحددة 

 ---  ( 50.400)  املدفوع خالل السنة

 2.035.296  2.364.764  القيمة الحالية إللتزام املنافع املحددة بنهاية السنة   
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 2018ديسمبر  31  2019يونيو  30  

 ريال سعودي  ريال سعودي تحليل حساسية إلتزام الشركة للمنافع املحددة
    الحركة على صافي اإللتزام املسجل بقائمة املركز املالي

 1.605.100  2.035.296  بداية السنة  صافي اإللتزام

 512.186  299.106 املصروف املحمل على الربح أوالخسارة   

 ( 81.990)  80.762 خسائر )أرباح( إكتوارية  

 ---  ( 50.400) املدفوع خالل السنة 

 2.035.296  2.364.764  صافي اإللتزام بنهاية السنة

 2018ديسمبر  31  2019يونيو  30  

 ريال سعودي  ريال سعودي  
     اإلفتراضات اإلكتوارية االساسية :

 %3.90  %4.10  نسبة الخصم 

 %4.00  ال ينطبق  معدل الزيادة بالرواتب

 ال ينطبق  ال ينطبق  العائد على خطة األصول 

 ربحية السهم األساس ي واملخفضة : . 23
 يتلخص هذا البند فيما يلي :        

   2019يونيو  30  2018يونيو 30

   ريال سعودي  ريال سعودي
 الدخل للسنة  30.362.509  29.178.312

 )الخسارة( /الدخل الشاملة اآلخرى   ( 80.762)  2.971.969

 إجمالي الدخل الشامل للسنة   30.281.747  32.150.281

 املتوسط املرجح لألسهم املصدرة خالل السنة   25.000.000  25.000.000

 ربحية السهم األساسية واملخفضة ــ  قائمة "ب" 1.21  1.17

 )الخسارة( الدخل الشامل اآلخر للسهم األساس ي واملخفضة    ( 0.003)  0.12

 واملخفضة  إجمالي الدخل الشامل للسهم األساس ي  1.21  1.29

 

واملخفضة تم احتسابها بقيمة صافي الدخل للفترات ذات العالقة على املتوسط املرجح لألسهم  ربحية السهم االساسية

 املصدرة القائمة.
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية 

 اململكة العربية السعودية 
 2019يونيو  30إيضـاحات حول القوائم املالية للفترة املنتهية في 

 
 .  أرصدة وحركات أطراف ذات عالقة :  24     

 مبلغ التعامالت نوع العالقة طبيعة العالقة  أطراف ذات عالقة 
  2  0 1 8  2019يونيو  30   

  ريال سعودي  ريال سعودي   
  1.883.109   زميلة تسوية مصاريف مبالغ أخرى  مدفوعة )محملة(  سمو للعقار 

     مساهم  شركة سمو القابضة 
  ( 25.670.568)  ---  تعديل أرباح موزعة  
  ( 25.670.568)  ---  تمويل بين الشركات   
  ( 25.670.568)  ( 178.322)  مصاريف محملة   
  67.975.073  ---  توزيعات أرباح مدفوعة  
  7.035.381  ( 30.000.000)  تسوية تمويلية بين الشركات   
  11.250.000  ---  أراض ي دفعة على حساب لبيع  
  34.800.000  40.439.103  تسوية مبالغ محصلة )تحصيالت( بالنيابة  
  23.514.067  356.644  تسوية مصاريف ومبالغ أخرى مدفوعة  

     زميلة  شركة أدير للعقارات 
  (492.591)    تسوية مصاريف ومبالغ أخرى مدفوعة )محملة( 

     زميلة  العقارية شركة اجار
  205.198  ---  تسوية مصاريف ومبالغ أخرى مستحقة )محملة( 
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية 

 اململكة العربية السعودية 
 2019يونيو  30إيضـاحات حول القوائم املالية للفترة املنتهية في 

 ________________________________________________________________ 
 تعويض املدراء الرئيسين : 1/ 24

 يتلخص هذا البند فيما يلي :        

 2018يونيو  30  2019يونيو 30  
 ريال سعودي  ريال سعودي  

 667.500  667.500  منافع قصيرة األجل

   667.500  667.500 

 إدارة املخاطر واألدوات املالية : . 25
األدوات املالية في قائمة املركز املالي تتضمن األصول املالية واإللتزامات املالية ، أن طرق اإلعتراف والقياس املتبناه موضحة في  

 السياسات املحاسبية املبينة في اإليضاحات .
 

 : إدارة مخاطر رأس املال  1/ 25
ها لتتأكد بأن الشركة تبقى مستمرة بينما تقوم بالحصول على العائد األعلى من خالل الحد تقوم الشركة بإدارة رأسمال 

 األمثل ألرصدة الديون وحقوق امللكية .
رأس مال الشركة يضم حقوق امللكية العائد للمساهمين والتمويل طويل األجل. الشركة تتوافق مع جميع املتطلبات 

 املالية مع البنوك . الخارجية املفروضة طبقا  لإلتفاقيات
 مخاطر السوق : 2/ 25 

  مخاطر العملةأ (  
إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األداة املالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية تتم 

 جوهرية  .معظم معامالت املجموعة بالريال السعودي ، تعتقد إدارة املجموعة أن مخاطر العمالت ليست 
 

 مخاطر أسعار الفائدة :ب (  
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من القروض طويلة األجل مع فائدة غير ثابتة ، والتي تضع الشركة في مخاطر أسعار 
الفائدة للتدفق النقدي . تواجه الشركة هذا النوع من املخاطر بإستخدام مبادلة فائدة الربح كما هوضح في 

 بالقوائم املالية. 15إيضاح 
 مخاطر اإلئتمان : 3/ 25

ئتمان هي عدم قدرة العميل أو طرف مقابل ألداة مالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى مخاطر اإل 
خسارة مالية . لجميع تصنيفات األصول املالية اململوكة من الشركة فأن أقص ى تعرض ملخاطر اإلئتمان في 

 ركز املالي .الشركة يتمثل في القيمة املسجلة قبل أي خصومات كما هو موضح بقائمة امل 
 البنود الهامة املعرضة ملخاطر اإلئتمان هي :

 ــ  ذمم مدينة أخرى متضمنة أرصدة مدينة بين الشركات .
 ــ  النقد املعادل .

تبنت الشركة سياسات للتعامل مع العمالء لتخفيض الخسارة املالية من البداية التصنيفات اإلئتمانية للعمالء تتم مراجعتها   
 القيمة اإلجمالية للمعامالت املتضمنة تتوزع بين العمالء .بشكل مستمر و 

تقوم الشركة بتسجيل تاريخ الدفعات للعقود املالية ، تقوم اإلدارة بوضع تقارير للمخصصات إلنخفاض الذمم املدينة والديون  
 املعدومة بالفترة الالحقة " إن وجدت ".
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية 

 ملكة العربية السعودية امل
 2019يونيو  30إيضـاحات حول القوائم املالية للفترة املنتهية في 

 
مرتفع مقيم  إن مخاطر اإلئتمان من األموال السائلة محدودة بسبب أن معظم األطراف قد تكون بنوك ذات تصنيف إئتماني

 من وكالء تصنيف عامليين أو أطراف ذات عالقة بالشركة .
 

تسعى الشركة لتحد من مخاطر اإلئتمان مع العمالء من خالل وضع سقف إئتماني للعمالء بشكل فردي ومراقبة الذمم 
 املدينة الحالية .

 
 مخاطـر السيولة :  4/ 25

أن تواجهها الشركة لترفع السيولة لتغطي اإللتزامات املرتبطة تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي من املمكن 

باألدوات املالية . مخاطر السيولة من املمكن أن تحدث من عدم املقدرة على بيع األصل املالي بصورة سريعة بسعر 

زام قريب من القيمة العادلة . تتم مراقبة مخاطر السيولة بشكل دوري بحيث تتوفر سيولة كافة لتغطي أي إلت

 مستقبلي باإلضافة للحصول على الدعم املالي املستمر من املساهمين ) إذا لزم ( .
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية 

 اململكة العربية السعودية 
 2019يونيو  30إيضـاحات حول القوائم املالية للفترة املنتهية في 

 

 ملخص اإلستحقاقات :  1/ 4/ 25
 يبين الجدول أدناه تواريخ اإلستحقاقات لألصول واإللتزامات على الشركة بناءا  على اإللتزامات التعاقدية املتبقية :       

 
 2018ديسمبر  31  2019يونيو  30  

 اإلجمالي   غير متداول   متداول   اإلجمالي   غير متداول   متداول  

 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي 

نقد وأرصدة 
 لدى البنوك

7.913.731 
 ---  7.913.731  

8.194.213 
 ---  8.194.213 

أصول مالية  
أخرى بالتكلفة  

 4.829.002  ---  4.829.002  5.044.494  ---  5.044.494 املطفأة 
  12.958.225  ---  12.958.225  13.023.215  ---  13.023.215 

ذمم دائنة  
 تجارية 

(7.900.788 )  ---  (7.900.788 )  (10.469.282 )  ---  (10.469.282 ) 

 ( 170.000.000)  ( 150.000.000)  ( 20.000.000)  ( 140.000.000)  (130.000.000)  (10.000.000) القروض  

 اإللتزمات
املالية األخرى  

بالتكلفة  
 ( 20.639.243)  ( 20.639.243)    (20.712.798)  (20.712.798)  --- املطفأة 

 (17.900.788)  (150.712.798)  (168.613.586)  (30.469.282 )  (170.639.243 )  (201.108.525 ) 

 (4.942.563 )  (150.712.798)  (155.655.361)  (17.446.067 )  (170.639.243 )  (188.085.310 ) 

        
 الترتيبات املالية والتدفقات النقدية املتوقعة :

كما في السنوات السابقة ، الشركة قادرة على توفير تدفقات نقدية إيجابية من التشغيل . باإلضافة لذلك الشركة األم ملتزمة 

 بتقديم الدعم املالي للشركة عند الحاجة ، لذلك الشركة لديها املقدرة لتغطية كافة التزاماتها عند إستحقاقها.
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 شركة سمو العقارية 
 مساهمة مقفلة سعودية شركة 

 اململكة العربية السعودية 
 2019يونيو  30إيضـاحات حول القوائم املالية للفترة املنتهية في 

 ________________________________________________________________ 
 

 القيمة العادلة لألصول واإللتزامات :  5/ 25
ه عند بيع أصول او سداده عند تسوية والتزامات بين طرفين بموجب القيمة العادلة هي املبلغ الذي سيتم استالم

معاملة تتم على اسس تجارية بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض ان معاملة بيع األصول او تحويل 
 اإللتزامات اما: 

 في السوق الرئيس ي للموجودات او اإللتزامات أو ، . •
 في حالة عدم وجود السوق الرئيس ي في اكثر األسواق منفعة لألصول او اإللتزامات . •

   

 إن السوق الرئيس ي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة.
  تقاس القيمة العادلة لألصـــــــول أو اإللتزامات بإفتراض أن املتعاملين في الســـــــوق ســـــــيســـــــتفيدون عند تســـــــعير األصـــــــول 

 واإللتزامات وانهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم اإلقتصادية.
   

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة :
 تقوم الشركة بإستخدام التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح القيمة العادلة لألوراق املالية :

 دات او مطلوبات مماثلة.املستوى األول : األسعار املتداولة في سوق نشط ملوجو  •
   

قابلة للمالحظة بصورة   –الهامة لقياس القيمة العادلة    –املستوى الثاني : طرق قياس تعتبر مدخالت املستوى األدنى   •
 مباشرة او غير مباشرة.

   

 غير قابلة للمالحظة.  –الهامة لقياس القيمة العادلة  –املستوى الثالث : طرق قياس تعتبر مدخالت املستوى األدنى     •
القيمة الحالية لجميع األدوات املالية تقترب من القيمة العادلة من خالل فترة إستحقاقها القصيرة أو أنها تخضع 

 لنسب الفائدة املتغيرة .
 طاعية :املعلومات الق .26

توافقا  مع نظام تقرير الشركة الداخلي ، قطاعات األعمال تم إعتمادها من قبل إدارة الشركة توافقا  مع أعمال الشركة، 

املعلومات املوضحة بناءا  على التقارير لإلدارة . قامت الشركة بوضع التقارير والقطاعات التالية والتي جميعها تعمل باململكة 

 العربية السعودية :

هذا القسم من األعمال يختص باملشاريع العقارية املنجزة من قبل الشركة بالغالب بمساعدة   مشاريع العقارات :  1/ 26

 مقاولي الباطن .

يشكل هذا القطاع إدارة املشاريع العقارية ، هذه املشاريع مملوكة من قبل مطوري عقارات  إدارة املشاريع العقارية :   2/ 26

 يلهم أتعاب اإلدارة فقط .وتقوم الشركة بتحم

تمثل إستثمارات الشركة بالعقارات اإلستثمارية وتطوير املشاريع بشكل مباشر وغير مباشر والتي من  اإلستثمارات :  3/ 26

 املمكن أن يتم بيعها قبل أو بعد اإلنتهاء من أعمال التطوير .

 إلى قيمها األصلية بهذه القوائم املالية :يمثل التالي أهم القطاعات من الحركات واألرصدة التي تم تعديلها 
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 شركة سمو العقارية 
 شركة مساهمة مقفلة سعودية 

 اململكة العربية السعودية 
 2019يونيو  30إيضـاحات حول القوائم املالية للفترة املنتهية في 

 .  قائمة الدخل الشامل : 1/ 26
   2019يونيو  30   

  مقاوالت عقارية 
املشاريع إدارة 

 العقارية
 املجمـــوع  غير مخصصة  إستثمارات 

 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي 

 95.276.806  ---  ---  4.564.416  90.712.390 اإليــــــــرادات

 (51.069.009)  ---  ---  (81.859)  (50.987.150) تكلفة اإليرادات 

 44.207.797  ---  ---  4.482.557  39.725.240 مجمل الربح 

 (6.922.725)  (6.922.725)  ---  ---  --- املصاريف اإلدارية والعمومية والبيعية 

 37.285.072  (6.922.725)  ---  4.482.557  39.725.240 الربح / )الخسارة( التشغيلية 

 (6.366.533)  (6.366.533)  ---  ---  --- تكاليف تمويل 

 (343.316)  ---  ( 343.316)  ---  --- حصة )الخسارة( من شركات زميلة 

 137.286  137.286  ---  ---  --- إيرادات أخرى 

الدخل /)الخسارة( للسنة قبل مخصص 
 الزكاة الشرعية 

39.725.240  4.482.557  (343.316 )  (13.151.972)  30.712.509 

 (350.000)  (350.000)  ---  ---  --- مخصص الزكاة الشرعية 

 30.362.509  (13.501.972)  ( 343.316)  4.482.557  39.725.240 الدخل /)الخسارة( الشاملة للسنة  

          الدخل الشامل اآلخر :

 (80.762)  (80.762)  ---  ---  --- خسائر اإللكتوارية للسنة 

 (80.762)  (80.762)  ---  ---  --- الدخل الشامل اآلخر للسنةإجمالي 

 30.281.747  (13.582.734)  ( 343.316)  4.482.557  39.725.240 الدخل الشامل اآلخر للسنة 
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 شركة سمو العقارية

 شركة مساهمة مقفلة سعودية 
 اململكة العربية السعودية 

 2019يونيو  30املنتهية في إيضـاحات حول القوائم املالية للفترة 
 

 .  قائمة املركز املالي : 2/ 26
     2019يونيو 30    

 
  مقاوالت عقارية

إدارة املشاريع 
 املجمـــوع  غير مخصصة  إستثمارات  العقارية

 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي األصــــول 

          األصول املتداولة 
 7.913.731  7.913.731  ---  ---  --- نقد وأرصدة لدى البنوك

 5.044.494  244.494  ---  ---  4.800.000 أصول مالية أخرى 

 2.233.826  ---  ---  ---  2.233.826 أصول عقود

 11.958.137  261.887  ---  ---  11.696.250 أصول متداولة أخرى 

 27.150.188  8.420.112  ---  ---  18.730.076 مجموع األصول املتداولة 

          األصول الغير متداولة 

 76.251.492  ---  76.251.492  ---  --- عقارات إستثمارية

 252.835.336  ---  252.835.336  ---  --- إستثمارات في مشاريع عقارية

 227.879.364  ---  227.879.364  ---  --- استثمارات في شركات زميلة 

 1.420.041  1.420.041  ---  ---  --- ممتلكات ومعدات 

 558.386.233  1.420.041  556.966.192  ---  --- مجموع األصول غير املتداولة 

 585.536.421  9.840.153  556.966.192  ---  18.730.076 مجموع األصول   

          اإللتزامات 

          اإللتزامات املتداولة 

 7.900.788  ---  ---  ---  7.900.788 ذمم دائنة تجارية 

 10.000.000  ---  10.000.000  ---  --- قرض قصير األجل ـ الجزء املتداول 

 1.844.170  1.844.170  ---  ---  --- مستحقات   

 2.116.668  2.116.668  ---  ---  --- مخصص الزكاة الشرعية

 21.861.626  3.960.838  10.000.000  ---  7.900.788 مجموع اإللتزامات املتداولة  

          األصول غير متداولة 

 130.000.000  ---  130.000.000  ---  --- قروض طويلة األجل ـ الجزء الغير متداول 

 20.712.798  281.795  ---  ---  20.431.003 إلتزامات مالية أخرى بالتكلفة املطفأة

 57.359.506  ---  ---  ---  57.359.506 إلتزامات غير مالية 

 2.364.764  2.364.764  ---  ---  --- إلتزامات منافع املوظفين طويلة األجل

 210.437.068  2.646.559  130.000.000  ---  77.790.509 الغير متداولة مجموع اإللتزامات

 232.298.694  6.607.397  140.000.000  ---  85.691.297 إجمالي اإللتزامات 

 353.237.727  3.232.756  416.966.192  ---  (66.961.221) صافي األصول 
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 شركة سمو العقارية

 سعودية شركة مساهمة مقفلة  
 اململكة العربية السعودية 

 2019يونيو  30إيضـاحات حول القوائم املالية للفترة املنتهية في 
 

 إلتزامات طارئة : .27

ريال سعودي )عام   4.800.00طارئة مقابل خطابات ضمانات بنكية قائمة بمبلغ    بتاريخ قائمة املركز املالي على الشركة إلتزامات
 6ريال سعودي كتأمين ــ  إيضاح 4.800.000ريال سعودي ( وقد قام البنك بإحتجاز مبلغ  4.800.000مبلغ  2018
 

 .  إعتماد القوائم املالية : 28
 هـ .1440ذو القعدة  28املوافق  2019يوليو  31مجلس اإلدارة بتاريخ  بتاريخ قائمة املركز املالي تم اعتماد القوائم املالية من

 
وائم املالية : 29  .  الغرض من إعداد هذه الق

 تم إعداد هذه القوائم املالية لتلبية متطلبات هيئة السوق املالية .
 

 .  عــــــــــــام :30
 تم إضافة بند الدخل الشامل اآلخر لفترة املقارنة لتتالئم مع عرض القوائم املالية للفترة الحالية .



ً


